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Tanatorios,
a última moda rural
(Páx. 15)
XA N C ARBALLA

NEW YORK, NEW YORK
Inma López Silva

Por moitas películas que vexamos e por
moitas novelas que leamos, nunca se coñece
de verdade N ova York ata que se vive dentro
dela, nas tripas dunha cidade que ás veces
nos cospe e outras nos acubilla
agarimosamente. N ew York, N ew York é
un diario escrito co ritmo dos filmes
norteamericanos e con banda sonora de
Frank Sinatra. Inma López Silva combina
realidade e ficción, toques de comedia e tons
de desarraigamento. Sensacións, vivencias e
ideas que transmite co senso do humor e o
absurdo, coa linguaxe directa da vida que
flúe polas rúas de M anhattan.

O SISTEMA DE VOTO DO ESTADO ESPAÑOL NON RESISTE COMPARACIÓN
con ningún país democrático. Non se cumpren os principios básicos: universal, directo, libre e secreto. E que o voto da emigración aínda vai dous pasos por detrás destes principios democráticos. O voto rogado, que se dá na diáspora, ten que lle deixar paso, dunha vez, ao voto en urna. Unha persoa non pode votar con
vinte (como denunciamos nas nosas páxinas, con nomes e apelidos) ou polos que queira. É preciso acabar co voto cativo pola
súa merca ou desinformación. Máis cando as eleccións en Galiza se poden xogar en moitos concellos por eses sufraxios, igual
que ocorre nas autonómicas. É estraño que o Censo de Residentes Ausentes que aumenta sospeitosamente con apelidos nada galegos. Tamén é preciso lexislar para que o diñeiro público non sexa usado nas campañas electorais no exterior polos partidos gobernantes. A dereita sempre aproveitou estas circunstancias.
Agora hai indicios de que o PSOE tenta, nalgúns casos, seguir o
mesmo camiño. A Fiscalía debería intervir de oficio. Cumprindo
os principios democráticos das votacións e impedindo a malversación de fondos públicos, cada organización podería dispor dos
seus militantes e simpatizantes como quixese, mesmo pagándolles como pretendía o candidato socialista da Vila de Cruces.♦

Fernando Blanco

‘Aínda estamos
a tempo de que
Fene constrúa
barcos’
(Páx. 8-9)
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Malia sermos o principal socio comercial do país veciño

Os Gobernos de Portugal e España apostan polo
eixo Madrid-Lisboa en detrimento de Galiza
RUBÉN VALVERDE

Madrid-Lisboa, este é o eixo económico e político que potenciarán no futuro os gobernos de España e
Portugal, nunha estratexia de centralización que desenvolve a que levaron na anterior etapa os executivos da dereita de ambos os dous Estados. A decisión vai en detrimento do eixo atlántico e das relacións
entre Galiza e o país veciño, unha das eurorrexións con maior potencial de crecemento segundo a UE.
A decisión de localizar en Bada- e Lisboa. Unha decisión incomjoz a sede do secretariado con- prensíbel cando Galiza é o prixunto da UE para a xestión dos meiro paso de fronteira para os
proxectos transfronteirizos sig- cidadáns portugueses e move o
nifica dúas cousas. En primeiro 60% do comercio transfronteirilugar, que o lugar escollido zo entre España e Portugal.
apunta a fortalecer ese eixo MaEn segundo lugar, o goberno
drid-Lisboa en detrimento do español anunciou que destinaría
Atlántico, que tería sede en Vi- a maior parte dos fondos Intego. Pero en segundo lugar, o que rreg III, que a UE destina en peé máis grave, é
ríodos de seis
que ambos os goanos para potenbernos decidiron
abería que poñer ciar os proxectos
crear unha oficide cooperación
na que unifique en valor o espazo
transfronteiriza,
os
proxectos
a fortalecer as retransfronteirizos da lusofonía,
lacións entre Annun intento de porque nos adentra
dalucía e Marroafogar os proxeccos. De feito, xa
tos autónomos nun mercado
no período 2000das eurorrexións.
2006, coas malas
de
máis
de
300
Os gobernos
relacións
que
socialistas de Esexistiron entre o
paña e Portugal millóns de persoas” país alauíta e o
están de acordo XULIO RÍOS
Executivo de Joen seguir potensé María Aznar,
ciando o desenos fondos do Involvemento das
terreg III para a
respectivas capitais do país. No cooperación entre España e MaEstado español esta estratexia rrocos foron de 225 millóns de
leva vixente dende o comezo da euros.
democracia, sendo Madrid a coEn terceiro lugar, o que é
munidade que máis medrou den- máis decisorio de todo, é o estade 1980 e pasando a ocupar xa o belecemento dunha oficina única
primeiro posto na contribución que controle as relacións transao PIB do Estado. En Portugal, o fronteirizas entre España e Porgoberno de José Sócrates teme tugal. A elección de Pedro Solque a boa marcha da economía bes de localizar dita oficina en
do norte siga avivando as arelas Badajoz ten un carácter simbóliautonomistas do Porto.
co que foi contestada por todos
Ambas as situacións condu- os sectores políticos, econóciron a que ambos os Estados en- micos e sociais en Galiza.
saien unha política comunitaria
Segundo o director do IGAcentralizadora que se traduce en DI, Xulio Ríos, “o problema é
varias decisións tomadas nos úl- de fondo. Nas relacións entre
timos tempos. En primeiro lugar, Galiza e Portugal déronse até o
cando estaba previsto que queda- momento moitas cousas por sense pechado o compromiso do tadas pero en realidade vese que
AVE Vigo- O Porto, a ministra hai pouca coordinación das políde Fomento, Magdalena Álva- ticas. Cumpriría retomar o tema
rez, anunciou que se lle daría dende o principio e revisar as reprioridade ao AVE entre Madrid lacións con respecto a Portugal
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que deberían basearse en catro
eixos. En primeiro lugar, deberían mellorarse as políticas do
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que somos xa o seu primeiro socio comercial. Por último, habería que poñer en valor o espazo
da lusofonía, e privilexialo, porque nos adentra nun mercado de
máis de 300 millóns de persoas e
por exemplo permitiríalles aos
empresarios galegos penetrar en
mercados tan importantes como
o chinés vía Macao”.
Principal socio comercial
de Portugal
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López Pazos, X.M. Eyré Val, Xesús
Piñeiro, Manuel Vilar, Lupe Gómez,
Xavier Seoane, Adolfo Boado, Xosé
Freire, Marcos Valcárcel, Rodolfo
Dacuña, Xesús González Gómez,
Gonzalo Vilas, Franck Meyer, Heitor
Mera Herbello, Xosé M. Buxán Bran,
Marta Dacosta, Xosé Valiñas, Damián
Villalaín, Xerardo Pardo de Vera, José
Viale Moutinho.
FIN

DE S EMANA: Francisco Carballo,
Marga Romero, César Varela,
Francisco A. Vidal, Rudesindo Soutelo,
Irmandade dos Vinhos, Xosé Miranda.

LECER:

Xesús Vaamonde Cid.

presso deixan ás claras que Galiza
é o principal socio comercial portugués dentro de España. O 21,7%
das exportacións do país veciño
durante o pasado ano viñeron parar á nosa comunidade, superando
a Catalunya (20,2%), que até o
momento era o principal socio comercial luso. Curiosamente, Madrid é o terceiro destino das exportacións, co 14,4%, case catro
puntos por debaixo de Galiza.
En total, Portugal exportoulle a Galiza 1.750 millóns de euros no 2006, mentres que os por-
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Vén da páxina anterior

tugueses mercaron 2.000 millóns en mercadorías galegas.
Nos últimos 14 anos os empresarios galegos investiron no país
veciño 507 millóns de euros,
mentres que as compañías portuguesas investiron 747 millóns
de euros no mesmo período. Estas relacións intensificáronse
nos últimos anos, xa que entre o
2002 e o 2004 os portugueses investiron na nosa terra 550 millóns de euros.
“Ninguén descobre nada ao
afirmar que Portugal é o noso
principal mercado. O que cómpre dicir é que estas relacións
aínda non están desenvolvidas
ao máximo nin moito menos e
tamén que funcionan malia o
pouco apoio institucional que tiveron até o momento. A Unión
Europea tentou fortalecer a eurorrexión como unha política
básica de equilibrio territorial,
non embargante, semella que as
decisións dos Estados español e
portugués tratan de afogar calquera iniciativa tranfronteiriza
propia. A decisión de estabelecer unha oficina de relacións
única tenta minguar as potencialidades de Galiza-Norte de
Portugal, nunha estratexia centralizadora incomprensíbel dende o punto de vista económico,
pero tamén cultural e lingüístico”, asegura o economista Xavier Vence.
Tan lesiva é a decisión do
Goberno central para os nosos
intereses económicos, que os primeiros en alzar a súa voz foron
os empresarios galegos, que pediron que se localice algún centro de decisións de programas de
cooperación transfronteiriza na
nosa comunidade.
A Confederación de Empresarios de Pontevedra emitiu un
comunicado público no que manifesta que lle “sorprende negativamente a noticia de que esta
Oficina non vaia ter a súa sede
en Vigo, dada a importancia da
provincia de Pontevedra e de

riais de Valença do Minho e de
Vilanova de Cerveira, onde
máis do 70% do espazo está
ocupado por industrias galegas.
“En canto Galiza está no límite,
nós aínda estamos nunha fase
emerxente dos parques industriais, por iso que os empresarios do outro lado da fronteira
buscan as posibilidades que lle
ofrecemos”, indica Joaquím
Covas, da Unión Empresarial
do Val do Miño.

Galiza dende o punto de vista de
concentración industrial e demográfica, as súas condicións
históricas de cooperación empresarial con Portugal, así como
o feito de que a provincia de
Pontevedra encabeza as relacións comerciais entre o país
veciño e as provincias españolas transfronteirizas”.
Un dos síntomas de integración de ambas as dúas economías está nos parques empresa-

Segundo explica o economista Santiago Lago, que recentemente publicou un traballo sobre Vinte e cinco anos de
autonomía en Galicia: Mudanzas económicas e políticas, “a
nosa economía nunca poderá
por si mesma equipararse á de
zonas como Madrid ou Cataluña porque o propio capitalismo
tende a favorecer os espazos
desenvolvidos economicamente
atraendo a instalación de em-

presas e tamén porque se fixo
un esforzo político no caso de
Madrid. Agora son espazos de
máis de seis millóns e medio de
habitantes. Porén, se pensamos
en Galiza como eurorrexión a
cousa cambia, porque xa falamos dun mercado integrado de
máis de seis millóns de habitantes e cunhas posibilidades de
desenvolvemento enormes polas coincidencias culturais e
lingüísticas”.♦

A Xunta promove como alternativa
un órgano de cooperación transfronteiriza
O Goberno galego propuxo como reacción á decisión do goberno central a creación dunha
Agrupación Europea de Cooperación entre Galiza e o norte de
Portugal. Esta oficina, segundo
asegurou o conselleiro de economía, Xosé Ramón Fernández
Antonio, “terá unha capacidade
máis ampla que o secretariado
técnico da UE para a xestión de
programas transfronteirizos”
A Unión Europea recoñece
estas agrupacións como figuras
xurídicas de xestión de fondos
europeos. Foi unha proposta
posta en marcha o ano pasado
polos organismos comunitarios

e Galiza será pioneira na súa
implantación. Este organismo
encargarase da xestión conxunta dos fondos comunitarios
e permitirá acceder a novos recursos.
Xosé Ramón Fernández
Antonio indicou que antes de
finalice este mes, Vigo acollerá unha reunión entre autoridades galegas e do norte de Portugal para revisar a elaboración dun plano estratéxico da
eurorrexión, e dúas semanas
máis tarde haberá outro encontro no país luso. “Estamos nun
período de planificación estratéxica, de fixar os grandes ob-

xectivos e nós presentaremos
unha estratexia conxunta co
norte de Portugal en Bruxelas
para o período 2007-2013”,
explicou Fernández.
Pola súa banda, o secretario
de Estado de Desenvolvemento Rexional de Portugal, Rui
Baleiras, apostou por achegar
“máis músculo financeiro á cooperación transfronteiriza e
evitar duplicidades entre Galiza e o norte”.
O secretario xeral do Eixo
Atlántico, Xoán Mao, sinala
que a decisión do goberno central de levar para Badajoz o secretariado técnico de coopera-

ción “foi un pau, especialmente
dende o punto de vista simbólico. A decisión dos gobernos de
Madrid e de Lisboa de reforzar
ese eixo que remata en Barcelona é significativa, pero penso
que pode ser compatíbel cun
desenvolvemento do Eixo
Atlántico buscando as nosas
propias potencialidades e fortalecendo a Agrupación Europea
de Cooperación que se instalará en Galiza para controlar os
fondos da eurorrexión. A decisión de Madrid é preocupante,
pero hai alternativas. Polo momento só cómpre facer unha reflexión alarmada”.♦

Vía Galego propón a creación dunha delegación
específica para a relación galaico-portuguesa
A Fundación Vía Galego, promovida pola Mesa para a Normalización Lingüística, valorou negativamente que o Secretariado Técnico se situase
finalmente en Badajoz e non
en Vigo. Para Vía Galego, a
decisión amosa unha perda de

peso de Galiza nas relacións
hispano-lusas. Piden que as
institucións se impliquen para
acadar unha maior presenza
da lingua e da cultura portuguesas en ámbitos cruciais da
nosa sociedade como o ensino
ou os medios de comunica-

ción. Neste sentido, convén
lembrar que por razóns políticas en Galiza segue sen poder
sintonizarse a televisión portuguesa.
Para favorecer unha solución que mellore as relacións
entre Galiza e Portugal, Vía

Galego reclama que se constitúa en Vigo unha DelegaciónComisión Permanente do secretariado técnico conxunto
que se encargue de intensificar
os contactos culturais e lingüísticos entre ambos os lados
da fronteira.♦

As montañas e ríos de Galiza
Adela Leiro, Mon Daporta, Víctor M. Caamaño, Manuel Núñez e Isaac Pontanilla

O territorio galego é unha sucesión interminábel de lombas,
montañas e grandes serras separadas por milleiros de ríos e regueiros e
algunha que outra chaira ou depresión.
A diversidade de rochas e microclimas, xunto coa historia xeolóxica,
crearon múltiples morfoloxías de relevo onde podemos atopar
formas suaves ou escarpadas, profundos canóns,
ou vales de pouca pendente.
Despois dun grande esforzo ou dunha longa camiñata,
non hai mellor sensación
que a de sentar nun cumio e contemplar
a paisaxe desde as alturas.
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Os xudeus e Israel

Felipe González

ANSELMO LÓPEZ CARREIRA

O autor defende que dous conceptos usuais para definir Israel: que é un Estado-nación e que é
un país democrático, son falsas e só serven para xustificar a ocupación sobre territorio palestino.
Xosé L. Barreiro
Rivas, desde as súas
case sempre brillantes
columnas de opinión,
a púntase desta volta
á trola de que o B N G
foi nunhas eleccións
europe as con HB, o
que é falso. Pero a
Barreiro hai que
disculp alo, porque
sobre esa época
g ard a mala memoria .
Eran a queles tempos
nos que mantiña
especiais relacións
con algúns xornalistas
e concedía licenz as
de xogo.

Dan a noticia de que
a China vai recoñecer
leg almente a
propied a de priva d a .
Incomprensíbel. ¿ N on
dicían que a China
era ca pitalista desde
hai trinta anos?

L

evan tempo machacándonos coa inminencia da guerra civil no Iraq; como se
a guerra que hai alí non fose ben outra.
De provocala ocúpanse os escuadróns da
morte comandados por norteamericanos e
británicos, cun caudaloso regueiro de asasinatos cada día. Cómprelles demostrar que o
problema son os propios iraquís, non a invasión humanitaria e democrática.
Esfórzanse outro tanto por convencernos
de que en Palestina están tamén ao bordo da
guerra civil, aínda que o saldo de vítimas mortais dos enfrontamentos sexa rídiculo en comparación coa carnizaría que decotío cometen
os israelís. A idea é a mesma: facernos crer que
o problema reside nos palestinos, non nos sesenta anos de criminal ocupación occidental.
O presidente palestino espera que o ano entrante sexa o da paz na rexión, pero obviamente tal cousa só é posíbel se a ocupación cesa...
ou ben se se extermina a nación palestina e o
pobo árabe. A segunda solución semella inviábel, aínda que non sexa máis que pola súa envergadura. Pero cómpre recoñecer que a primeira leva consigo a desaparición do Estado
de Israel, pois todo el está construído sobre terra palestina e os seus actuais cidadáns estabelecéronse expropiando os habitantes palestinos, que vivían alí desde tempo inmemorial.
Consciente disto, o imperialismo/sionismo fomenta a confusión entre cousas que teñen a ver entre si, pero que non son o mesmo: Estado de Israel, nación xudía, xudeus.
A esquerda é propensa a deixarse arrastrar
polo discurso do contrario, que –claro está–
case sempre foi o dominante. É conveniente
facerlle fronte a esa mistura interesada de
conceptos, confusión favorecida polo desarme ideolóxico en que sucumbe a concepción
progresista do mundo.
Israel é un Estado fundado en 1948 por

Alberte N úñe z
Feixóo descualifica
no Parlamento o B N G
porque foi amigo de
Batasuna . O curioso
é que, a penas unha
semana antes, o
mesmo Feixóo dixera
nunha entrevista na
Voz que el estaría
disposto a gobernar
co a poio dos
nacionalistas. A ver

pretensións historicistas. O seu asentamento
xeográfico non entronca con ningún antecedente histórico, pois remontarse á Biblia ou a
unha diáspora acontecida case dous mil anos
atrás comprenderase que é anacrónico.
Non existe nación xudía, mais como o argumento xustificativo dos Estados modernos
consiste precisamente en presentárense como
Estados-nación, tamén isto se enarbola no caso de Israel, aínda que aquí sexa máis falso
que en ningunha parte. Xudía é a relixión, pero os seus fieis pertenceron sempre (salvo nos
tempos bíblicos) ás máis diversas nacións.
Querer identificar nación con relixión, ademais de responder a unha concepción obsoletamente organicista da nación, é un erro facilContinúa na páxina seguinte

Cartas

Sobre o caso Valadés
Os mesmos
p artidos que se
insultan, sen pied a de
nin descanso, despois
critican a violencia
entre os estudantes.

iniciativa, dirección, control e soporte das potencias occidentais hexemónicas, os Estados
Unidos e Gran Bretaña, co obxectivo de prolongar o seu dominio (pois xa o exercían desde 1918) sobre unha zona estratéxica; Occidente sénteo en todo como parte súa. A imposición do Estado de Israel é completamente
artificial; non emana como superestrutura política dunha poboación autóctona, senón que
se sobrepón á gran maioría dos que alí habitaban, os palestinos. Os xudeus que vivían en
Palestina antes desa data eran moi poucos
(uns miles), incomparabelmente menos dos
que nesa altura habitan en Turquía, metrópole
do Imperio Otomano (ao que pertencía Palestina), ou en Alemaña, Polonia ou os Estados
Unidos. O Estado de Israel é un artificio con

Coñezo a Pedro Gómez-Valadés
desde hai unha ducia de anos.
Traballamos xuntos dentro de
Esquerda Nacionalista até que eu
deixei esa organización e sempre
mantivemos unha boa relación
de amizade. Entre agosto e decembro do pasado ano sostiven
con el unha fonda e vehemente
controversia, no marco dun foro
de internet, onde defendiamos
posicións contrarias en relación
co conflito palestino-israelí.
Mentres Gómez-Valadés, cos
seus propios argumentos e cos
argumentos doutros (Pilar Rahola, Culler i Clará, Pablo Jacovkis...) xustificaba as razóns de
Tel-Aviv e as súas estratexias de
ocupación dos territorios palestinos –desde a construción do
“muro da vergoña” até a practica
dos “asasinatos selectivos”– eu
definía o goberno de Tel–Aviv
como imperialista, proclamaba o
dereito do pobo palestino á autodefensa fronte a ocupación militar, defendía o dereito de retorno
dos refuxiados e manifestábame
partidario de que se recoñecese o
seu dereito a conformar o seu
propio estado e a que se cumprisen todas as resolucións das Nacións Unidas sobre o particular.
En realidade nada orixinal, sim-

plesmente manifestaba todo
aquelo no que acredita o BNG e
que leva a esta organización a
definirse como anti-imperialista,
defensora do dereito dos pobos á
súa autodeterminación e partidaria de que se consoliden unhas
relacións internacionais de mutuo respecto en pé de igualdade.
Unha organización que é solidaria co pobo palestino, tal como o
amosa o feito de que delegacións
palestinas sexan convidadas a
participar nas celebracións do
Día da Patria ou a asistir ás ceremonias de clausura das nosas
Asembleas Nacionais.
Certamente, foi aquel un debate longo e en ocasións áspero
onde as posicións de ambos aparecían irreconciliábeis e onde as
argumentacións de índole histórica salpicaban moitos ángulos
do debate. En ningún momento
se falou alí dos lazos culturais
que vencellan a cultura galega
coa tradición cultural xudea, nin
se mencionou a loita contra a
presunta banalización do xenocidio xudeo. Contodo, a controversia servíume para saber, en palabras do propio Gómez-Valadés,
que este non dubidaba en proclamarse sionista e en recoñecer
que o seu posicionamente persoal de simpatia e defensa das politicas do estado de Israel, sempre

estivera agochado no “armario”
onde gardaba as liñas mestras da
sua propia ideoloxía. E debo
confesar que tales puntos de vista, tan contrarios e incompatíbeis
coa militancia no BNG, sorprendéronme e asustáronme ao tempo. Tanto que só a circunstancia
de que foran expresados no ámbito dun foro de internet, accesíbel a poucos, foi quen de atemperar o meu desacougo. Porén,
foi o feito de que a mediados de
decembro soubese que se acababa de constituír unha Asociación
de Amizade Galicia-Israel e que
o seu presidente ía ser Pedro Gómez-Valades (non o esquezamos, membro do Consello Comarcal de Vigo e, na altura, responsábel da súa Comisión de
Lingua e Cultura) o que fixo que
se levantasen todas as miñas
alertas contra unha asociación

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas

Informámolos que as oficinas de Promocións Culturais Galegas SA a partir do
1 de febreiro adoptan o horario de xornada continua:

DE 8 A 16 HORAS.

que entre os seus obxectivos ten
non só a loita por “crear foros de
opinión e debate, tanto nos circuitos culturais do país como na
rede de internet para neutralizar
e contrarrestar a demonización
de Israel e combater argumentalmente a xudeofobia reinante”,
senón tamén esforzarse en “animar a todos e todas os demócratas con ideas semellantes ás defendidas por esta Asociación para que fagan pública a súa militancia a prol da lexítima causa de
Israel”. Calquera observador poderá supoñer que tales principios
coinciden coas estratexias propagandistas que o goberno de TelAviv, conscente de ter perdido a
batalla das ideas e as simpatías
internacionais, intenta espallar
non só a traves da súa maquinaria mediática e diplomática senón tamén por medio da creación de asociacións de amizade
como a que agora opera en Galicia e noutras partes do estado.
A ninguén se lle escapa que
Pedro Gómez-Valadés, ao aceptar a presidencia desa asociación,
non só acababa de ultrapasar o
ámbito das súas convicións privadas, senón que decidía asumir
un compromiso que o situaba como un “home público do estado
de Israel” . Por iso, moi tempranamente (a finais do ano pasado)
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Vén da páxina anterior

mente demostrábel, pois precisamente a nación constitúese como superación de outros
agrupamentos primordiais, de raza (de existir
isto no xénero humano), etnia ou relixión. De
feito non será fácil atopar no mundo unha nación que se axuste a unha única relixión.
Xudeus son aqueles que practican a relixión xudía, e non todos os xudeus son sionistas nin se identifican co Estado de Israel. Houbo hai séculos galegos que eran xudeus, e galegos eran de nación. De nación alemá eran tamén os seus cidadáns de relixión xudía, por
máis que Adolf Hitler quixese facer deles unha
nación distinta para así tratalos de estranxeiros.
Nin hai nación xudía nin se pode identificar a todos os xudeus co Estado de Israel. Este é un violentísimo instrumento de dominio
e colonización, que pretende agachar a súa
verdadeira esencia identificándose cunha relixión, caracterizada ademais co marchamo
sentimental da persecución histórica e da catástrofe sufrida a mans do nazismo, interesadamente explotada no seu exclusivo favor
(cando outros grupos foron igualmente masacrados antes, durante e despois, sobre todo
os comunistas), cuxas circunstancias e volume se blindan á investigación, cun escurantismo inquisitorial inadmisíbel, que sorprendentemente apoian moitos desde a esquerda.
A creación do Estado de Israel, en 1948,
fíxose co patrimonio das Nacións Unidas, o
cal cumpriría coa “legalidade internacional”,
mais non lle outorga lexitimidade, pois violentou os dereitos dos donos do país, os habitantes de Palestina, aos que se usurpou pola forza o dereito de decisión. Materializábase así un plan concibido polo sionismo no século XIX, cando en Europa se fraguou o imperialismo e as súas variopintas xustificacións ideolóxicas. Cos ollos postos en Palestina concorreron algunhas outras confesións
e seitas relixiosas, de pelaxes diversas, mais
todas co denominador común do fanatismo
bíblico. As circunstancias históricas do século XX déronlle o monopolio ao xudaísmo.
O Estado de Israel construíuse sobre a sólida base material proporcionada polo capital
norteamericano e o amparo ideolóxico non só
do xudaísmo sionista, senón tamén dos integrismos cristiáns, para os que a Biblia é a lei.
Amparándose no monopolio do sufrimento e
publicitándose como “democracia”, conseguiu

simpatía entre a opinión pública en Occidente, funcionamento formalmente democrático
onde os crimes máis espantosos e a inxustiza dun Estado que practica o terror? Así entenflagrante que hoxe comete Israel se xustifican dida, a democracia reduciríase a unha mera
coartada para perpetrar a opresobre ambos os supostos. Non é
sión e o crime?
de estrañar que, na mellor tradiEsa e non outra é a función
ción inquisitorial, en varios países
in
cara
do Estado de Israel, e os seus cide Occidente sexa delito o mero
dadáns, chegados practicamente
feito de custionar ou matizar o
a adentro
todos de fóra, usufructan ilegal e
“holocausto”, como se del dependese a lexitimidade de Israel. nin cara a afora ilexitimamente o que non é seu,
pois foilles roubado con violenPero falar de democracia en
Israel é simplemente un sarcasse respectan cia aos palestinos, condenados
desde hai máis de medio século
mo, unha concepción eurocéntitan sequera
a condicións inhumanas de vida,
ca, pobre e ríxida da democracia.
sometidos a unha violencia esNin cara a adentro nin cara a afoos
parámetros
trutural desesperante. Por iso é
ra se respectan tan sequera os parámetros da democracia formal da democracia inxenuo confiar nunha solución
que non pase pola disolución deen Israel. As resolucións da “leformal
se Estado e a restitución da xusgalidade internacional” das Natiza para o pobo palestino.
cións Unidas son sistematicaen Israel”
Apoiar o Estado de Israel
mente ignoradas, e os cidadáns
non é solidarizarse cunha nación
israelís de relixión non xudía non
senón avalar unha máquina de
desfrutan de igualdade de dereiopresión. Calquera concepción
tos, nun Estado que de maneira
expresa se proclama confesionalmente xudeu. progresista, ou sinxelamente humanista, é inEn todo o caso, que valor podería ter o compatíbel con iso.♦

‘N

Xosé Lois

A TVE queda sen o
programa de Q uintero.
Entrevistou a Jiménez
Losantos. Q uixo
entrevistar a Ynestrillas,
a José M aría G arcía
censuráronllo. Unha
pena, todos eses
programas deberían
facerse. Pero, non
manda o xornalista,
senón o partido. E
todos os partidos
consideran as
audiencias menores de
idade.

A obriga d a
oposición nunha
democracia é
fiscaliz ar o G oberno.
Xa se sa be. M ais,
contodo, ten gra z a
ver o PP g alego
vixiando que non se
produz an casos de
enchufismo na
Xunta.
Correo electrónico: info@anosaterra.com

fixen chegar, sempre verbalmente, a miña percepción do asunto a
algúns membros do BNG con
responsabilidades orgánicas.
Cónstame que non fun eu só o
que amosou esta preocupación,
sendo moitos e moitas os que publicamente, pero só nos órganos
de dirección, manifestamos a
convición de que non era compatíbel ser membro do Consello
Comarcal de Vigo e ao tempo,
exercer a presidencia dunha asociación de tales caracteristicas.
Logo veu o que de todos é coñecido. Noticias en prensa que
intoxicaban a opinión pública e
que denunciaban a falta do exercicio da liberdade de expresión e
da pluralidade dentro do BNG,
falsedades sobre que estaba aberto un expedente de expulsión,
nunca certo, contra PGV, abundantes e cadenciosamente lanzadas informacións de xornais
(desde entrevistas con Cesar Vidal na COPE até páxinas enteiras
en medios sempre “amigos”) onde o propio Gómez-Valadés e os
seus compañeiros da asociación,
aparecían como vítimas de “violencia verbal” e como obxecto
dunha “caza de bruxas” (en palabras de Pilar Rahola), entrevistas
“ad hoc” realizadas ao propio
Gómez-Valadés onde acusaba a
algúns compañeiros de persegui-

se te aclaras
Alberte!

lo, roldas de prensa que falaban
da existencia dun sector “comunista-estalinista“ que domina o
BNG... E todo este cúmulo de
despropósitos aderezado de desleais filtracións á prensa dos debates internos do BNG.
Non serve dicir que se trata
da defensa do dereito á discrepancia e á liberdade de expresión, tal como argumenta Valadés, porque cando alguén decide
libremente afiliarse a unha organización política, relixiosa ou
deportiva, necesariamente está a
poñerlle límites á súa liberdade
de expresión que queda condicionada polas normas do colectivo ao que —libremente— se sumou. Por iso, non se pode, en
aras dunha presunta defensa da
liberdade de expresión, optar por
procedementos ou programas incompatíbeis co corpus ideolóxico da organización á que un pertence. É coma se o Presidente
dunha Asociación Protectora de
Animais fose, ao tempo, o empresario da praza de touros da
Maestranza. Deberá escoller entre ambos escenarios.
NOTA: Por se alguén desexa
sabelo, non fun nin son militante
da UPG.♦
CELSO LÓPEZ PAZOS
(VIGO)

Mísiles contra o BNG
Coido que un dos feitos máis importantes da historia da nosa Galiza é o nacemento do BNG, unha
organización frontista cun amplo
abano ideolóxico que abrangue
desde vaticanistas de dereita que
educan os seus fillos enviándoos a
catequese con 4 e 5 anos a marxistas-leninistas que seguen soñando
cunha Galiza Ceibe, socialistamarxista e por suposto todos cos
seus alicerces soportando o nacionalismo defensivo que nos leve
a ficar no mundo con voz propia e
con preferencia nos centros políticos de decisión, fiquen onde fiquen. Pois ben, pasados xa 25
anos do nacemento o BNG recibiu
neste tempo mísiles de gran potencia de todas as cores e ideoloxías,
tanto da dereita como do PSOE, os
sindicatos estatais, a prensa diaria,
a radio e a televisión, conversantes
e Igrexa Católica, partidos nacionalistas galegos de esquerda,
partidos estatais de esquerdas, escritos de todas as ideoloxías… E
incluso os recibimos desde dentro
da nosa organización.
Contodo, aí ficamos firmes e
seguros da nosa forza, honradez
e futuro, pois este partido é dos
que resisten con exemplar comportamento. Aviso a navegantes:
seguimos avante toda con exem-

plares asembleas onde todo se
peneira. A última Asemblea Nacional foi un grande exemplo de
democracia, esa de miles de militantes de base traballando pola
renovación, pola loita de ideas,
polo amor a esta terra.
Fiquei abraiado pola gran
participación de compañeiras
novas e participativas. Ese é un
gran poder no BNG, se as mulleres galegas nacionalistas se adican ao noso traballo asembleario
temos o futuro gañado.
Non precisamos en Galiza
asociacións de amizade con Israel.
Precisamos urxentemente que
Irán nivele o poderío na zona e se
converta na potencia nuclear que
os tempos, desgraciadamente, reclaman e que será a única maneira de que Israel perda o seu imperial protagonismo e resolva dunha
vez a situación do pobo palestino.
A outra noite soñei que Irán rematara de construír 12 bombas atómicas de gran potencia. Nese momento, Israel comunicaba a posta
en liberdade de 10.000 presos políticos palestinos dos cales 350 eran
menores de idade. Tamén anunciaba o derrubamento do xigantesco
muro e tamén cumprir coas resolucións das Nacións Unidas.♦
BALBINO PÉREZ
(VIGO)

O BNG recoméndalles
aos candidatos que se
fagan a foto con
chaqueta, camisa sen
listas, sen barba ou
con barba arranxada,
as mulleres sen escotes,
etc. Está ben que vaian
aseados. Pero corren o
risco de caer na
estética novo rico.

O mozo utiliz a o
infinitivo conxug a do,
di nível e posíbel .
M ais tamén di:
“H a biamos feito” e
“me deu moito
tra b allo” e “sha te
dishen”. O idioma é
máis difícil de
restaurar que os
grandes edificios.♦
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Se estes son
os nosos
progresistas...
Jordi Borja e Mercedes
García Arán escriben en El
País (14 de marzo) sobre a
crise do estado de dereito en
España. “A entrada de España na guerra de Irak, sen debate e resolución previa das
Cortes, non se axustaba ao
funcionamento do Estado de
dereito, e o ter mantido este
compromiso a pesar de que a
inmensa maioría da cidadanía estaba en contra foi unha
conculcación da democracia.
A lexislación antiterrorista e
a lamentábel Lei de Partidos
non só contradicían as cartas
de dereitos humanos ás que
España estaba adherida, senón tamén a nosa Constitución, e lexitimaron a posteriori os comportamentos
máis aberrantes de políticos e
xuíces que practicaron a discriminación e a arbitrarieda-

de con total impunidade. E é
especialmente lamentábel que
estes comportamentos non só
se deron por parte de personaxes de extrema dereita situados nas cúpulas do PP e da
xudicatura, senón tamén en
persoalidades consideradas
democráticas e progresistas.
Lembren a impresentábel declaración do anterior ministro
de Xustiza señor López
Aguilar (“o Goberno construirá novas imputacións para
evitar as excarcelacións”, é
dicir, inventará cargos retroactivamente para non cumprir
a lei) ou a recente sentenza
do Tribunal Constitucional,
votada tamén polos maxistrados considerados progresistas, na que se lle recoñece os
bispos non só a potestade de
nomear profesores de relixión para a escola pública,
senón tamén a de reducir os
seus dereitos como cidadáns
e controlar a súa vida privada. Se estes son os nosos progresistas, mellor sería intercambialos por conservadores
de países máis civilizados”.♦

Alcobendas islámica.A pesar da sorpresa que lle causa a El Mundo (19 demarzo) esta ima-

xe de dúas mulleres cubertas co niqab paseando por un centro comercial de Alcobendas, e non por Kabul
ou Riad, o certo é que Alcobendas é unha localidade que tampouco pode ocultar as súas orixes árabes.

Os CAE emprenden unha nova etapa coa celebración da IX Asemblea

O estudantado nacionalista
tenta reorganizarse no ensino medio
M.O.H.
Tras cinco anos sen celebrar ningunha Asemblea e sen dispór
de ningún organismo de dirección a nivel galego, os CAE reuníronse o pasado sábado día 17 en Vigo para dotar a organización dunha nova estrutura. Os obxectivos dos Comités
Abertos de Estudantes distan pouco das finalidades perseguidas en anteriores Asembleas Nacionais, pero os militantes
aseguran que non se repetirán os erros cometidos anos atrás.
Coa celebración da Asemblea
Nacional os militantes dos CAE
lograron fortalecer o aparello organizacional dun ente que ficara
sen ningún armazón dende había
máis de cinco anos. Elixiron este
momento porque están a gañar
peso en varias localidades. Gael
Román, ex militante dos CAE e
coordenador da Asemblea, sinala
que o abandono foi a causa principal da inactividade durante os
últimos anos, “foi unha cuestión
de personalismo, importáballes
máis o cargo que a organización
e non desenvolvían unha liña de
actuación continuada”.
A estrutura dos CAE com-

ponse da Executiva, cun coordenador xeral, co responsábel de
organización e o de comunicación, e do Consello, do que forman parte os responsábeis das
comarcas. As campañas, voceiros e distintas actividades son
deseñadas a nivel local. Hoxendía os CAE contan cuns corenta
afiliados que actúan principalmente na Coruña, Ourense, Lugo e Vigo. Membros dos CAE
apuntan que o desinterese e a
falta de información son os factores que impiden que se afilie
un maior número de estudantes.
Non obstante, prevén que coas
novas actuacións se abandone o

estado de decadencia que caracterizaba a asociación.
Os CAE contan cun sistema
de financiamento baseado nas
aportacións dos CAF (Comités
Abertos de Facultade), do Consello Escolar e, en menor medida, das axudas públicas.
No que atinxe ao debate de
unificación dos CAF e dos CAE
, Román afirma que non se deben tomar decisións precipitadas, pero considera que a unión
beneficiaría ambos movementos,
“unindo as forzas actuaríamos
mellor e ampliaríamos a nosa
franxa de actuación”.
Os obxectivos
Para lograr un maior achegamento ao estudantado e para dar
a coñecer as súas liñas de actuación, un dos principais cometidos dos CAE pasa polo fortalecemento da organización nas cidades e comarcas nas que a aso-

Cogumelos de Galiza
Textos de
Marisa Castro e
Víctor López Román
e ilustracións de
Carlos Silvar

A NOSA TERRA

ciación estudantil carece de presenza, “temos que expandirnos
en todas as comarcas para que os
distintos comités vaian adiante”,
sostén Gael Román.
O contacto co estudantado é
un dos grandes problemas cos
que se atopa a organización para facer efectivos os retos marcados, por iso é primordial que
se recuperen os comités de centro, órganos que actuaban de
mediadores entre os militantes
e os estudantes.
Dende os CAE apúntase que
volverán editar publicacións e
panfletos informativos sobre a
organización co fin de gañar
adeptos e de dar a coñecer as
actividades, mesas redondas e
coloquios sobre temas de actualidade. Os CAE de Vigo volveron publicar a revista CAE-Informa, na que se recollen artigos sobre a sexualidade, o uso
do galego e a realidade do ensino en Galiza.

As liñas de actuación
Os CAE centran a súa actividade
na mellora e na galeguización
dun ensino de calidade. Dotar o
estudantado duns coñecementos e
capacidades que o formen a partir
do seu contexto máis próximo e
lograr unha especialización en
áreas de coñecemento teóricoprácticas son as principais demandas dos Comités Abertos de
Estudantes. Entre as liñas perseguidas destacan a reciclaxe e control da docencia, acadar unha rede
única de ensino público, a galeguización do ensino, a gratuidade
dos libros de texto, a supresión da
selectividade, a renovación dos
sistemas de avaliación, a erradicación do adoutrinamento relixioso, a especialización profesional,
a democratización dos órganos de
goberno e xestión escolar e o recoñecemnto dos dereitos dos estudantes no que atinxe as asembleas e as folgas.♦

Árbores de Galiza
Adela Leiro,
Mon Daporta,
Víctor M. Caamaño,
Manuel Núñez,
Isaac Pontanilla e
Xoán Colazo
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Sunnitas
contra xiítas,
ou estes
contra aqueles
X.L. FRANCO GRANDE

I

sto é o que nos vende a
prensa occidental baixo a
servidume dos invasores.
Pero non hai tal. Uns e outros
casan entre si, residen nun
mesmo edificio familias dunha
e doutra confesión, xuntos loitan na resistencia e só polo
apelido pode saberse se uns
son sunnitas e xiitas os outros.
Para eles foi sempre un código
de honor respectar as mutuas
crenzas e mesquitas. Pero os
invasores fan todo o que
poden para procurar o enfrontamento, e a forza de intentalo
parece que o van conseguir.
A xornalista iraquí, Imán
Jamas, autora de Crónica de
Iraq e Diario da Resistencia,
hoxe exiliada en Barcelona,
asegura que as diferenzas entre
uns e outros son unha mentira.
Nunca houbo ningún enfrontamento entre eles na historia de
Iraq. Pero si que hai hoxe un
intento moi calculado de dividir as dúas comunidades.
Como tamén o hai para dividir
kurdos e musulmáns, por
exemplo, enviando o Goberno
iraquí soldados kurdos a loitar
contra a resistencia e defender
Bagdad: se un destes mata a
un bagdadí musulmán, provocará un sentimento irracional
de vinganza.
Nos últimos tempos do réxime de Sadam as tensións
que certamente houbo, máis
que entre sunnitas e e xiitas,
foron entre os laicos baazistas
e os relixiosos máis ben sectarios de calquera confesión. A
maioría dos buscados polo
Departamento de Estado americano eran xiitas e non sunnitas, porque aqueles e non estes
foron maioría no Goberno de
Sadam –no que tamén había
membros doutras confesións,
como é sabido.
Todo parece indicar, pois,
que os invasores promoven a
violencia entre uns e outros.
Para iso teñen no país a
70.000 mercenarios. Que se
saiba, nunca foi identificado
nin un sequera dos
propietarios dos múltiples coches bomba que a cotío rebentan en Bagdad e noutras cidades. E hai noticias que nos fan
sospeitar que moitos deses coches proveñen dos EE UU.
O que, pola súa banda,
quere dicir tamén que é falsa a
idea que nos queren transmitir
de que se ensumiría Iraq no
caos se hoxe as forzas de ocupación se retiran. Non é certo,
asegura a referida Imán
Jamas: o único problema son
os ocupantes, maiormente os
EE UU. Os iraquís non precisan desas tutelas, que non pediron, nin ninguén está
chamado a conceder. Sen previa retirada non hai solución
para os problemas que a invasión creou.♦

BNG e PP piden a intervención do fiscal
para evitar fraudes nas próximas eleccións

O disputado voto do señor emigrante
A. EIRÉ
O próximo alcalde pódeno decidir os emigrantes en moitos
concellos. En máis do 50% dos
municipios o Censo de Residentes ausentes no Estranxeiro
supera o 25% do seu censo
electoral, e non parou de subir
nos últimos meses con apelidos,
algunhas veces, ben pouco galegos. Por iso a campaña electoral se traslada á diáspora con
métodos xa usados na Galiza e
utilización de diñeiro público.
“Eu son novo na política”. Con
esta frase tentaba de xustificar
Xavier Castelo, candidato do
PSdG-PSOE na Vila de Cruces,
que ofrecera diñeiro a persoas na
Arxentina para que recadaran
votos para o seu partido nas próximas eleccións municipais.
Que Castelo nunca fose candidato non significa que non saiba as mañas e renartarías tradicionais. A dereita leva anos incentivando os carrexadores de
votos e os “axentes” electorais
en moitos concellos. Unhas veces faino con pagamento directo
co censo electoral e os votos
conseguidos na man (recollemos
declaracións de máis dunha destas persoas ante testemuñas) e
outras cos postos de traballo.
Pero o PP alporizouse todo ante este deslizo do candidato socialista que, novizo, mesmo mandou
a suxestión por escrito, demandando a intervención do fiscal para
evitar fraudes co voto emigrante.
Esta fora tamén a petición do
BNG. O seu portavoz no parlamento, Carlos Aymerich, considera que a fiscalía debería investigar de oficio posíbeis irregularidades de cargos públicos para
evitar as fraudes electorais. Pero
a fiscalía nunca estivo polo labor
e sempre preferiu ollar para outro
lado esquecendo as denuncias
públicas con nomes e apelidos.
Fronte a este incentivo ao
“traballo electoral” que propuña
o candidato socialista, considerada moi grave polo vicepresidente do PPdeG, Xosé Manuel
Barreiro, os populares réstanlle
toda importancia ao feito de que
o PP lle solicitase a documentación persoal aos asistentes a actos deste partido tanto na Arxentina como no Uruguay.
A explicación foi que se trataba de axudalos a tramitar o voto
rogado, quere dicir, pedir o voto
por correo. Seguramente este sería
o cometido que terían os “axentes
electorais” que pretendía contratar
o candidato socialista.
Non é algo novo. A tramitación dese voto fíxose todos estes
anos tanto desde as sedes do PP na
emigración como nas da Xunta.
Mesmo votaron moitas persoas
que xa estaban mortas, como demostrou A Nosa Terra no seu día.
Pero a recollida do DNI para
tramitar o voto tamén foi un procedemento caciquil que a dereita
usou en Galiza sobre todo ao final do século pasado. Nalgúns
concellos nas primeiras elec-

Iago Tabarés e Carlos Aymerich, ambos do BNG.

cións municipais tiñan recollido
máis do 80% dos documentos de
identidade, con mañas que, na
práctica, impedían a liberdade de
voto á maioría do censo.
A cultura democrática foise
impoñendo entre toxos e silvas
logo de máis cincuenta anos sen
eleccións. Pero o método exportouse a zonas como a emigración, menos avisadas.
O PSOE entra na poxa co PP
Pero se tradicionalmente foi a dereita caciquil a que usou estas renartarías, con métodos que semellan de lenda a comezos do século
pasado, agora semella que certos
alcaldes do PSOE tamén se suman
nesta carreira polo voto cativo.
Levantou moita poeira político-mediatica a misiva do coitado
do candidato da Vila de Cruces.
Menos que a campaña que o
alcalde coruñés, o tamén socialista Xavier Losada, está a realizar
entre os coruñeses da diáspora.
No mes de novembro estivo
na Arxentina para coñecer in situ
o proxecto de reforma dos peiraos de Puerto Madero. Esta semana volveu para recadar máis información sobre este proxecto.
Esta é a versión oficial.
Malia que, segundo o propio

A.G . N .

concello afirma, Losada irá en viaxe oficial, como alcalde e representante do concello coruñés e non
do PSOE, foi este partido o que se
encargou de organizar algúns actos. Como un en Montevideo, no
que o responsábel socialista, Xosé
Fernández, procurou a sala e mandou invitación partidarias.
Máis ou menos o que ocorreu
en Suíza onde representas do
PSOE foron os que organizaron
o acto no que Losada participou
hai un mes. Aínda que o acto era
de partido, desde o concello enviáronse cartas aos coruñeses residentes naquel país animándoos
a asistiren a unha charla no que o
rexedor adiantaba que exporía
“as propostas do Concello para
os próximos anos”. Nótese que
na carta, que pagaron as arcas
municipais, lle daban ao acto carácter institucional.
Anteriormente, os emigrantes coruñeses recibiron unha carta solicitándolle os datos persoais e demandándolle que contestasen “obrigatoriamente” a unha
enquisa. Aínda que o envío era
partidario, mostraba o interese
do alcalde Xavier Losada.
Desde a oposición acusan o
alcalde socialista de facer a campaña con diñeiro público. Din que
a base de datos para enviar as car-

Xavier Losada –alcalde da Coruña– e, á dereita, Abel Caballero (PSOE).

A.G . N .

tas saíu do Concello e sospeitan
que tamén foron as arcas municipais as que pagaron os envíos.
Pero o PSOE negouse a que o
tema fose tratado no pleno como
pedían os demais grupos. Losada
nin sequera contestou a unha
pregunta da oposición.
O candidato nacionalista
Henrique Tello afirma que tanto
interese agora pola emigración
do PSOE coruñés logo de tela
esquecida desde que Francisco
Vázquez ocupou a alcaldía significa que a Losada “non lle saen
as contas e sabe que esta vez non
vai ter maioría absoluta”.
O mesmo apuro semellan ter
outros candidatos. Se ollamos
como aumenta o censo de residentes ausentes no estranxeiro
desde o 2003 ao 2007 ollamos
como na case totalidade dos concellos aumentou, mesmo aínda
que non se producisen emigracións. Cando se ollan os apelidos
pódese comprobar facilmente
que non son de primeira xeración, que digamos. Atopamos
con algúns que indican claramente que son italianos ou polacos.
Se comparamos tamén o censo de residentes e o de residentes
ausentes, podemos ollar como
nos concellos do interior de Galiza, naqueles menos poboados,
as persoas con dereito a voto no
exterior, superan o 25% do censo. El algúns mesmo o 50%.
Así que moitos concellos están nas mans do voto emigrante,
de electores que, en moitos casos
nin coñecen nin nunca estiveron
no seu municipio de orixe.
A situación sería máis desproporcionada de otorgarlle o dereito
a voto aos netos dos emigrantes.
A situación aínda é máis grave se temos en conta que tanto
PSOE como PP non apuran nada
para conseguir que o voto emigrante teña as mesmas garantías
que o dos galegos residentes no
seu país. Nestas municipais aínda
non poderán votar nas urnas.♦
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Bush
humanista
X.M. SARILLE

A

tenrura apodérase de
nós ao saber que o
Presidente dos EE UU
vai enviar un barco-hospital
para curar aos pobres do
patio de atrás suramericano,
que está sen varrer, porque
os ventos da liberdade sopran
cara zonas do mundo máis
necesitadas da magnánima
xustiza estadounidense.
A liberdade en formato
CIA, marines e contratistas,
que é como a elegancia
occidental chama aos
mercenarios, traballa agora en
Iraq. Por iso envían un barcohospital, que non é xustiza senón caridade, esa versión do
amor que para alegría e sorte
dos pobres é moi inferior á
outra. A nova virtude é de baixa intensidade porque non ten
máis función que a de
equilibrar a perda de influenza
na rexión ante a emerxencia
dos gobernos da esquerda.
Coa Operación Milagro os
gobernos de Cuba e Venezuela
curaron gratuitamente da vista
nestes últimos cinco anos a
medio millón de necesitados
de todos os países do cono
sur. As razóns humanitarias do
texano son todas deste tipo,
por moito que a prensa rica vire a tortilla e se empeñe
uniformemente en condenar
por antidemocrático o goberno
venezolano, aínda que no seu
territorio non teña ningún
campo de torturas, nin o seu
presidente exterminase a seiscentas mil persoas para roubar
petróleo.
Case diariamente chove lixo sobre Venezuela. Hoxe é
porque queren converter o ensino en adoutrinamento, din
eles. Hai un mes comentaban
que a Lei Habilitante acabaría
coa liberdade, porque o Parlamento delegaba a capacidade
lexislativa no Presidente. É
preocupante, claro, mais non
dicían que case todos os presidentes anteriores solicitaron tamén poderes habilitantes.
Outra noticia informaba de
que se multiplicaba por dez o
prezo da gasolina e non dicían
que o litro estaba a 0,04
dólares. Escandalizáronse pola
nacionalización da telefonía,
cando non é certo porque compraron as accións na bolsa, a
prezo de mercado e fixérono
entre outras cousas porque o
75% da poboación non tiña acceso a teléfono. Á empresa non
lle interesaba cubrir o territorio.
A prensa occidental é tan
pouco libre que resulta difícil
informarse destas cousas. Resulta moi tonificante abrir a
páxina do xornal electrónico
Rebelión, e na esquina dereita
conectar con Telesur, unha televisión pública venezolana
que emite noticias de moita
calidade, libres e moi serenas.
Fagan a proba e repetirán.♦

P. C O N DE

Fernando Blanco
‘O 95 por cento da electricidade consumida en Galiza
procederá das enerxías renovábeis’
PERFECTO CONDE

O conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, non tira a toalla no intento de
lograr que volva canto antes a construción naval civil aos estaleiros de Ferrol. Ten, ademais, outras frontes abertas. Ordenar a produción eólica, desenvolver o turismo, mellorar a
sociedade da información, a innovación, etc.
Cales son as liñas xerais que
inspiraron a política recentemente anunciada para desenvoler a enerxía eólica?
A aposta polas enerxías renovábeis e a eólica dentro delas.
Nós queremos que o 95 por cento da enerxía eléctrica consumida en Galiza proceda das enerxías renovábeis. A nosa aposta
tamén consiste en chegar aos

6.500 megavatios, e isto hai que
facelo compatíbel con varios aspectos. O respecto ao medio en
primeiro lugar. Tamén a participación pública, é dicir, que unha
parte dos beneficios retorne para o conxunto dos galegos. E logo, o desenvolvemento tecnolóxico do propio sector. Estas son
as liñas de forza deste proxecto
eólico que definimos nun decre-

to que vai permitir que o que vimos defendendo dende hai tempo agora teña plasmación concreta.
Unha das novidades é esa
participación pública co 10
por cento. Como está sendo recibida?
Ben. Mesmo antes deste decreto, nos anteriores 500 megas
que sacamos, xa moitas empresas, máis do 50 por ento, cedéronlle unha participación pública á propia consellaría. Polo tanto, eu creo que son conscientes
de que ese beneficio debe ter unha repercusión. Non definimos
estratexias nin pretendemos xestionar senón que realmente unha
parte dos beneficios da explotación eólica redunden no conxunto da sociedade. Se isto ía así antes de haber decreto, agora vai
transcorrer dunha maneira máis
clara e concisa. O sector creo
que o vai recibir ben.

Non se poderán vender as
concesións sen estaren construídos os parques. Por que?
O que pretendemos é evitar a
especulación que se deu nalgún
caso con adxudicatarios que inmediatamente vendían e revendían xerando un negocio especulativo que beneficiaba a aqueles que finalmente nin desenvolvían o proxecto.
Córrese risco de que acabe
habendo demasiadas instalacións eólicas en Galiza?
Hai un aspecto que vai ser
moi importante. É o repowerment. A utilización de novas tecnoloxías vai permitir reducir o
número de aeroxeneradores producindo máis enerxía. Este é outro dos aspectos que indubidabelmente imos ter en conta nesta adxudicación. Por poñer un
exemplo, dos primeiros parques
que houbo, como o de Cabo Vilano, que tiñan 0,2 megas. Todo
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o parque de Vilano podía ser
susbtituído por sete aeroxeneradores cando agora mesmo igual
ten cen. O cambio tecnolóxico
vainos permitir tamén reducir o
impacto visual ao sermos capaces de ser máis eficientes na
produción. Pero non debemos
esquecer tampouco que hai unha
aposta no conxunto da Unión
Europea e do mundo pola busca
de alternativas enerxéticas renovábeis. Temos un vento de calidade e, por primeira vez, estamos a falar dun desenvolvemento sostíbel e con respecto ao medio nas zonas que haxa que protexer. A ninguén se lle escapa
que unha instalación eólica, unha vez retirada, non produce
ningún elemento de contaminación e tamén na propia elaboración de uso fóra do que poida ser
o impacto visual dunha das
enerxías que ten máis capacidade de xerar e que menos impacto ambiental ten.
Volve percorrer o mundo a
vella polémica sobre a posibilidade de producir enerxía nuclear. Chegará a Galiza?
Eu xa teño manifestado que,
dende logo, non vai ser con esete goberno e con este conselleiro, pero esencialmente porque
nós non precisamos esa enerxía
nuclear. Aínda exportamos un
40 por cento da enerxía que producimos e, polo tanto, eu creo
que temos un mix enerxético suficientemente completo e diverso para que efectivamente non
sexa necesario apostar pola
enerxía nuclear. As enerxías eólica, solar, a biomasa, a a mini e
a grande hidráulica, máis os ciclos combinados de gas, permítennos ter independencia
Até agora as grandes explotacións enerxéticas que se
levan a cabo en Galiza (Meirama, As Pontes, etc.) non reportan todos os beneficios desexábeis para a nosa terra e causan
mesmo algúns prexuízos. Vai
cambiar isto?
Nós temos competencias nas
enerxías renovábeis, o que é o
réxime especial. Non as temos
no réxime ordinario. Polo tanto,
no ordinario danse as mesmas
circunstancias que se viñan dando porque o que regula é o Estado. Dixen moitas veces que creo
que ese aproveitamento de grande hidráulica, de ciclos combinados de gas ou de carbón, etc.
debían ter un efecto tamén positivo. Un retorno para o conxunto da sociedade galega. O que
pasa é que non temos competencias sobre eles, pero dende logo
eu penso que esta é un batalla
que hai que dar de cara ao futuro. Da mesma maneira en que
imos ter presenza en solar, en
eólica, en biomasa, por poñer
exemplos, sería bo que tamén
existise nese réxime a condición
de que unha parte do beneficio
ficase no país porque son recursos de aquí. Isto non se dá tanto
en recursos combinados de gas
ou de carbón porque os recursos
agora mesmo non están aquí e
poden estar en calquera lugar,
pero si están no que ten a ver coa
enerxía hidráulica.
Van seguir sendo empresas
foráneas as que exploten os recursos enerxéticos galegos ou
vai cambiar a tendencia?

Agora estamos detectando
moito interese nas empresas galegas por participar con capital
galego no mercado enerxético
no que evidentemente nos movemos con alegría, e iso mostra
que o empresariado galego é capaz de apostar por este sector.
Segue no ar a posibilidade
de que Alcoa e Ferroaltántica

sexan multadas pola Unión
Europea por terse beneficiado
de tarifas eléctricas reguladas
á baixa. Que vai ocorrer?
Estamos preparando o informe que imos presentarlle á
Unión Europea no que lles dicimos que esas axudas non existiron da maneira coa que eles o indican. Temos xa un informe re-

dactado e creo que ben documentado.
Porén, a comisaria da
Competencia, Noelle Kroes,
parece endurecer cada vez
máis a súa posición. Que lle
parece?
Como todo, estas cuestións
hai que desmostralas e argumentalas, e non se trata de tomar de-

cisións unilaterais por ningún lado. Hai que demostrar que isto
distorsiona a competencia e nós
poñeremos os argumentos que
coidamos que nos avalan En calquera caso, estamos nun proceso
de debate e finalmente haberá
unha resolución que imos defender que se produza no sentido que estou manifestando.♦

‘Favorecer a iniciativa privada en Astano
non vai contra a defensa da competencia comunitaria’
Non lle quero facer que perda
o sorriso, pero voulle preguntar falando duro. Tirou vostede a toalla no tema de Astano?
Non, en absoluto. Eu creo
que a aposta pola construcción
naval civil en Ferrol non se debe tirar porque hai mercado. Hai
cinco días, un importante navieiro galego dicíame que lle
acaban de conceder tres metaneiros que lle garanten catro
anos e medio de carga de traballo. É dicir, que podiamos chegar case até o 2015 con carga de
traballo. En algo que sabemos
facer e para o que temos infraestruturas e man de obra cualificada. Algo que estamos dirixindo
cara a un proceso empresarial
privado. Polo tanto, en que sentido nós distorsionamos a competencia? A Unión Eurpea ten
que actuar cando se distorsiona
esa competencia. Que nos diga
onde, cando e por que. Non tiramos nada e seguimos manifestando que hai que loitar por isto.
A aposta de Ferrol indubidabelmente ten que seguir adiante.
Sospéitase ou xa se sabe
que Astano pagou a multa
que tiña que pagar?
Os acordos que teñen a
Unión Eurpea e o goberno central, se hai que modificalos, que
se modifiquen. Pero que se nos
diga canto cobrou Astano, qué
se devolveu e que non, e, nese
marco de diálogo, analicemos
todo o que haxa que debater.
Se se demostrara que Ferrol non debe nada, que habería que facer?
Empezar a desenvolver o
proxecto. Non hai outra opción. A Comisión da Competencia ten as atribucións que
ten e, polo tanto, non podería
impedir o desenvolvemento
dun proceso que non ten axudas nin subvencións públicas
nin as ten pedidas, ademais.
Estamos a tempo aínda de
negociar nesta dirección?
Eu creo que si. Hai tres días, aínda o propio empresario
que querían xa quitar deste proxecto, volveu reiterar que se
mañá se abre el estaría alí. E
haberá máis empresarios porque hai máis interesados.
Que lle parece o plano
presentado polo presidente
da Xunta, Emilio Pérez Touriño, para Ferrol?
A min todas as iniciativas
que tendan a industrializar unha zona ou poñer en marcha
proxectos empresariais parécenme ben, veñan do presiden-

te da Xunta o de onde veñan.
Todo o que sexa traballar a prol
indubidabelmente merece só
unha valoración positiva. Agora, isto tense que substanciar
con proxectos concretos que
iremos analizando en cada momento. O que si manifesto é
que os estaleiros serven para o
que serven e, polo tanto, ningunha outra implantación debería condicionar o futuro deses asteleiros para o momento
en que podamos recuperar a
construcción naval civil.
Percibe vostede cambios
de comportamento no capital
galego?
Eu digo que, non só polo
plano de Barreras no que as dúas caixas de aforro actúan conxuntamente, o que percibo no
empresariado galego é cada vez
máis ganas de pór en marcha
proxectos. Estou visitando case
todas as empresas, falando con
case todos os empresarios deste país, e noto confianza no crecemento da industria, algo que
se corresponde, ademais, co
crecemento da nosa produción
industrial que lle está gañando
á do Estado, nalgún caso triplicándoa. Isto significa que hai
unha aposta polo empresariado
e iso é bó. Cada vez os empresarios son máis conscientes de
que hai que apostar polo país e
que tamén hai que saír ao mundo porque hoxe o mercado non
é o que acadamos coa vista senón todo o globo. Neste sentido, eu creo que o traballo que
estamos a desenvolver, xunto
co empresariado, é moi satisfactorio, como eles teñen manifestado nalgunha ocasión.
Non sería desexábel aínda
que nisto nos parecésemos algo máis a Catalunya ou a
Euskadi, nos que hai empresariados máis apostadores
polos seus países?
Nós non temos que parecernos nin a Euskadi nin a Cataluña. Temos que desenvolver unha política propia. Se o que se
pretende é actuar conxuntamente na defensa dos intereses
do país, evidentemente precisamos traballar máis conxuntada
e coordinadamente entre todos,
pero empezo a detectar pasos
neses sentido moi firmes.
Cal é a política actual de
parques industriais?
Para empezar, que agora hai
política. Unha política defínese
no momento no que hai unha
planificación, un tempo, investimentos e estratexia. A través

do Plano Galiza Suma, que estamos desenvolvendo conxuntamente as consellarías de Vivenda e Solo e a de Industria,
imos poñer vinte millóns de
metros cadrados a disposición
de todos os proxectos emprendedores industriais. Eu xa sei
que necesitabamos poñer ese
solo a disposición dos que o necesitan canto antes, pero a súa
creación precisa dunha planificación e uns prazos que están
sometidos á lei. Por primeira
vez, cando deseñamos un parque industrial estamos pensando onde e por que. Estamos mirando as súas vías de comunicación, a enerxía, o abastecemento de auga, o saneamento e
todo para facelo no tempo máis
curto posíbel. Por primeira vez
non estamos ao albur de que se
fagan polígonos industriais en
función de intereses electorais.
Neste desenvolvemento
industrial, como se vai resolver a dicotomía entre a Galiza interior e a da costa?
Estase a producir unha falta
de converxencia por unha parte
do noso territorio a respecto do
Estado, pero tamén estamos
notando diverxencia entre a
Galiza atlántica e a interior. A
interior precisa políticas específicas e orzamentos para evitar
que ese diferencial se vaia incrementando. No sector da
enerxía hai aposta para isto, pero tamén no aproveitamento do
monte. A industria forestal pode e debe dar moito máis de si
neste país, xunto coa industria
agroalimentaria. Neste sentido,
a creación do Centro Tecnolóxico Agroalimentario ou o da
Carne en Ourense e unha mellor ordenación do territorio
van facer posíbel esa mellora.
Como van resolver a contradición que se poida dar entre a conservación e mellora
do ambiente e a industrialización necesaria?
Nós temos a obriga de dicirlles ás empresas onde non poden implantarse nin construír. E
temos a mesma obriga de indicarlles onde poden facelo. Foi o
que quixemos facer co Plano
Galiza Suma. Temos que facer
compatíbel o desenvolvemento
sostíbel co proceso industrializador. Non hai ningún país que
se configure como de servizos
soamente e nós temos que apostar pola industria. Ten que haber
unha aposta industrial clarísima
e isto hai que facelo respectando tamén as áreas de especial

protección, pero sendo conscientes de que a aposta industrial debe ser un eixo esencial
da política de goberno.
Vostede coce tamén outras fabas. O turismo, por
exemplo. Que están a facer?
Estamos apostando esencialmente polo turismo de calidade en formación, prestación
de servizos, infraestruturas, etc.
Hai outros modelos que poden
funcionar noutros lados e que
aquí sería máis difícil levalos a
cabo. Polo tanto, a innovación
e a calidade son dous elementos que estamos perseguindo e
os datos de visitantes e o crecemento do gasto en turismo avalan un pouco esta dirección.
Cada vez hai máis turismo estranxeiro. Dentro de pouco
volverá a haber Xacobeo.
Que se vai facer con el?
O Camiño de Santiago é
unha marca importantísima e
dela debemos colgar toda a
oferta turística. Internacionalmente, Galiza é coñecida polo
Camiño de Santiago. Debe servirnos de gran elemento atractivo. Estamos mellorando a rede de albergues, a prestación, a
relación internacional. Queremos crear, xunto con outras comunidades e países, unha marca referencial do Camiño.
No campo do I+D+i, en
que aposta vostede?
Para dotar de competitividade as nosas industrias necesitabamos apostar polo coñecemento e estamos a facelo. O
Plano Galego de I+D+i, aprobado no Parlamento, significa
un antes e un despois na aposta
pola investigación e polo desenvolvemento. Máis de 800
millóns de euros para mellorar
a competitividade e a produción das empresas. Unha aposta polo coñecemento, pola tecnoloxía e por darlle valor engadido á nosa industria.
Como vai a implantación
da sociedade da información?
Existía unha fenda entre a
utilización da internet, o comercio electrónico, etc. Había un diferencial co Estado e agora mesmo o que hai é unha aposta moi
importante que se está traducindo en que a fenda dixital galega
estea desaparecendo. Por primeira vez hai un Plano Estratéxico da Sociedade da Información con máis de 40 millóns de
euros para estender a banda ancha. Con este programa, pasaremos a ser a primeira comunidade no uso desta comunicación.♦
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Xoán Manuel Castro, con varios membros da Asociación de Veciños que preside.

Ricardo Xestal vive a carón da torre de arrefriamento da central.

María Gómez mostra a sucidade que se recolle do cristal.

Manuel Xende é un dos vellos loitadores de cando Moncho Valcarce.

A polución da central de Meirama incomoda os veciños de Cerceda e Carral

Retorno ás Encrobas trinta anos despois
PERFECTO CONDE
Os veciños de Cerceda e Carral protestan contra a contaminación que produce a
central térmica de Meirama.
A vida dos labregos é imposíbel por causa da polución.
Nas aldeas de Lousa e A Cabra
(Cerceda) é como se a historia
se repetise trinta anos despois.
Os labregos das Encrobas fixéranse famosos en 1977 pola
aguerrida protesta que levaron a
cabo contra a instalación dunha
mina de lignito a ceo aberto que
rematou ocupando unha parte
importante dos seus montes e
terras de labranza. Hoxe esa mina está a piques de extiguirse,
pero a central térmica de Meirama puxo en pé de guerra os veciños das dúas aldeas citadas
pola contaminación que produce sobre as casas, as leiras e as
propias persoas.
Tamén no lado da central
que dá ao concello de Carral, no
lugar denominado A Capela, como pola banda de Cerceda, nas
aldeas de Lousa e A Cabra fundamentalmente, é moi frecuente
a emisión de auténticas folerpas
contaminantes que enchen de
po os vidros das fiestras, a roupa da xente e o interior das casas se se manteñen abertas as
portas ou as ventás. En realida-

de, o malestar por estas emanacións alóngase tamén a outros
lugares da contorna, pero son os
de Lousa, sobre todo, os que
agora protestan diante da dirección da central que non lles fai o
caso que eles reclaman.
Ricardo Xestal, de Lousa,
de 75 anos, está canso de ver
como os animais chegan á corte
cos fuciños manchados por un
po branco que procede da central e cobre os pastos case diariamente. Coa súa muller, Dolores Rodríguez, ten nove fillos,
pero ningún quixo seguir vivindo na aldea pola preocupación
que lles causa a contaminación
de Lignitos de Meirama.
A carón da súa casa, outra
veciña, María Gómez, tamén se
queixa de que “os da central din
que non pasa nada, pois eu aínda lles prestaba un cuarto na miña casa para que viñesen vivir
nela e visen se pasa algo ou
non”. En xeral todos se queixan
de que os de Lignitos non lles
fan caso e de que mesmo lles toman o pelo dicíndolles que
aguanten como están. Os labregos das aldeas máis afectadas
pola actual situación ven como
desmelloran as súas propiedades
alarmantemente por mor da contaminación, até o ponto de que
resulta practicamente imposíbel
vender un só metro cadrado de

terras ou unha casa debido á situación creada polo que eles
chaman “chuvia de folerpas”.
Asociación de veciños
Hai arredor dun mes, para enfrontar a situación que padecen,
os de Lousa constituíron unha
asociación de veciños que preside un dos poucos mozos que fican na aldea, Xoán Manuel Castro Ríos, auténtico batallador
pola causa que non está disposto a pasarlle unha á dirección da
central, encabezada actualmente por Pedro Vallejo. O alcalde
de Cerceda, o socialista Xosé
García Liñares, fai como pode
para agocharse da persistente
reclamación de atención que lle
fai Castro, xa a piques de converterese en auténtico líder
campesiño como foron no seu
tempo o célebre cura das Encrobas, Moncho Valcarce, o labrego hoxe octoxenario que vive
en Pontoxo Manuel Xende, Maximino, que tamén liderou o
movemento de 1977 ou aquela
muller, xa falecida, que protagonizou unha famosa foto golpeando cun paraugas no tricornio dun garda civil da época.
Na aldea onde vive, case no
curuto dunha montaña, Pontoxo, Manuel Xende foi visitado
por A Nosa Terra para recibir

as súas lembranzas. Acórdase
ben do cura Valcarce, que agora ten un monolito de bronce ao
pé da vella igrexa das Encrobas, que foi trasladada ás cercanías de Pontoxo debido a explotación da mina, e láiase de
que os veciños de Lousa e A
Cabra teñan que volver protestar como se fixo en 1977. “Deberían facerlles caso e arranxar
os seus problemas”, díxonos
este home de 89 anos mentres
escachaba cavacas de leña como se fose un mozo. A memoria que garda dos sucesos de
1977 é a de que “todo pasou
porque quixeron atropelarnos e
porque pagaban pouco polas
terras que nos ocuparon”.
Castroalporízase por ver como lles caen “partículas de cor
branca, dende a chimenea de
combustión, que non sabemos
que composición teñen”. Esta
situación vense repetindo decote. O Seprona recolleu mostras,
tamén as policías locais de Ordes e Cerceda. Segundo conta
Castro, estas folerpas, “en contacto coa auga viran a amarelo e
eu penso que, se saen da chimenea de combustión da central, e
o xofre é amarelo, para min que
é xofre”. El pensa que “isto é algo moi grave que está a caer sobre as leiras dos veciños, segundo vira o ar aféctalle a uns ou a

outros”, e está preocupado polas consecuencias que este fenómeno pode ter para a saúde das
persoas e dos animais. Sen perder a retranca, díxono que ficou
tranquilo o outro día cando un
encargado da central lle dixo “o
que cae no mesmo día non me
mataba, ou sexa, que te pode
matar para o outro, pero vives
ese día polo menos”.
Castro non está nada contento co tratamento que acostuma darlles aos seus problemas a
dirección da central. “Esa xente
–dixonos– compórtase con nós
como se lles debésemos obriga
por vivir aquí. Non estamos
dispostos a que nos asoballen
con esa prepotencia que mostran Limeisa e Fenosa. Primeiro
teñen que tratarnos como persoas. Até nos din que todas as
melloras correctoras que tomaron na central teñen para eles
un custo moi elevado. Como se
nós tivésemos a culpa de que
eles teñen que gastar moito. Eu
tamén teño que gastar en tratamentos contra os nervios, en lavadoras e secadoras para ter a
roupa limpa coma a máis xente por culpa deles. Agora dinnos que nos van quitar o subparque, pero parece ser que o
quitan porque xa non o precisan
e non entendo como queren vedernos a burra dese xeito”.♦
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Emilio P. Touriño
nun mitin
durante a súa
recente viaxe á
Arxentina

Viva a
democracia!
CARLOS AYMERICH
Desde a chegada de Manuel Fraga á presidencia da Xunta
de Galiza a administración española permitiu un extraordinario e desordenado incremento do censo de residentes ausentes correspondente ás catro provincias galegas: de
39.330 inscritos en 1989, o CERA galego pasou a 115.621
en 1994, a 244.209 en 1999, a 268.587 en 2001, a 294.920
en 2004 e a 307.728 a 1 de febreiro de 2007, último dato publicado pola oficina do censo electoral. É dicir, case o 14%
do conxunto do corpo electoral galego, porcentaxe que en
certos concellos sobarda mesmo o 30%. É evidente que sen
o envolvemento activo dos consulados españois, esta inflación do CERA galego –sen comparanza con outras comunidades autónomas– non tería sido posíbel. E as cousas non
mudan co PSOE no goberno español. Ben ao contrario, como parece demostrar o incremento experimentado polo CERA en municipios especialmente sensíbeis para este partido
como, entre moitos outros, A Coruña (incremento de case
2.000 censados no exterior entre 2003 e 2007) ou Vimianzo
(onde o incremento é de 624). Concellos nos que os actuais
alcaldes confían na emigración para recuncaren.

‘O candidato pesoísta de Vila de Cruces recoñece –e segue a ser candidato–
que lle enviou un correo electrónico a un coñecido para lle ofrecer cartos
cos que comprar votos na Arxentina”
E mais no CERA segue a haber inscricións duplicadas, mortos que votan e, sobre todo, unha flagrante violación do Dereito Internacional xa que, na inmensa maioría dos casos, os inscritos no CERA estano tamén nos
censos electorais dos países da súa residencia, votando
pois en dous Estados. E facéndoo, ademais, en condicións indefendíbeis en termos democráticos: por correo e
por medio de procedementos que non garanten nin o segredo nin a personalidade nin tampouco a liberdade do
voto. Son coñecidos os casos de suplantación da vontade
do elector, mesmo organizados por partidos que, como
PP e PSOE, recoñecen sen recato manteren axentes a soldo en Arxentina ou Uruguai con tal encomenda.
Rafael Louzán convida a sardiñas en troca dunha fo-

tocopia do pasaporte dos comensais, para o PP poderlles
“xestionar” o voto. O candidato pesoísta de Vila de Cruces recoñece –e segue a ser candidato– que lle enviou un
correo electrónico a un coñecido para lle ofrecer cartos
cos que comprar votos na Arxentina. Pola súa parte Xavier Losada, alcalde accidental da Coruña, atafegado como anda ordenando cargas policiais contra funcionarios
e traballadores, aínda encontra tempo para lles enviar unha carta aos coruñeses no exterior conminándoos a ofrecérenlle ao PSOE os seus datos persoais.
E mentres PSOE e PP reñen enzoufados na lama da
fraude electoral, algúns lembraremos que os mariñeiros
galegos embarcados na flota de altura, eses, seguirán sen
poder votar o próximo 27 de maio.♦

Lugo
O BNG da Mariña, ante a situación pola que vén pasando esta
zona polo que a especulación
do chan se refire, e tendo en
conta que actualmente se topa
en estudo a futura Lei de Protección do Litoral Galego, que
podería ser aprobada dentro
dun ano aproximadamente, vén
de lanzarlles un órdago á grande aos seus contrincantes políticos coa chamada “Declaración
de Foz”, mediante a cal propón
un pacto a PSOE e PP polo urbanismo racional e a vivenda.
A idea é chegar a un común
acordo para que os concellos
da zona adapten o seu planeamento á Lei do Solo do 2002
mediante a redacción de plans
de urbanismo, nun prazo de
ano e medio, logo das vindeiras
eleccións de maio.
A proposta defende tamén a
idea de que se reserve para pisos
protexidos entre o 25 e o 40 por
cento dos que se constrúan pois
un dos grandes problemas que
teñen os naturais da Mariña, especialmente os máis novos, é a
dificultade para chegaren a ter
unha vivenda en propiedade dado os baixos salarios que por
aquí se estilan en claro contraste cos altísimos prezos dos pisos, cada vez máis pequenos e
máis caros.
Aínda hai un derradeiro
punto interesante nesta proposta nacionalista: a invitación feita a PP e PSOE para que se
comprometan a non integraren
nas súas listas electorais e a retirar dos cargos de representación pública aquelas persoas
sospeitosas, imputadas ou condenadas por infraccións ou delitos urbanísticos.
A resposta inicial dos conservadores foi de que esta proposta
estaba copiada polos nacionalistas doutra similar que segundo
afirman, formularan hai algún
tempo. Os socialistas, pola súa
banda, anunciaron que presenta-

Pacto por un urbanismo
racional
ANTÓN GRANDE

Chegarán a un acordo os tres grandes partidos para frear a especulación? Así o quere o BNG, que presentou a Declaración de Foz para evitar que a Mariña se converta nun grande e ilegal negocio inmobiliario.
rán o documento para a súa análise nunha executiva comarcal.

Guisa e Napo

Aínda así, as últimas conversas levadas a cabo entre os tres

UXÍA E BRAIS

grupos, incluído algún debate
nos medios de comunicación,

parecen confirmar que logo das
eleccións municipais podería celebrarse esa xuntanza agora reclamada para chegar a un acordo, non xa a nivel da Mariña senón para todo o litoral galego xa
que a nova Lei de Protección do
Litoral afectaralle, como é lóxico, a toda a comunidade co cal,
por outra banda, sentaríanse unhas bases conxuntas, de chegar a
acordo, para loitar contra o desmadre urbanístico que se veu
producindo duns anos para acó.
De momento haberá que
agardar ás eleccións de maio. Logo, xa se mirará, segundo os resultados, se se fai pacto ou non.♦

Subliñado

Maior
LOIS DIÉGUEZ
Permítanos, o noso caro amigo Francisco Pillado MAIOR, que
por este apelido o distingamos, o segundo, claro está, que tamén
pode ser hoxe o primeiro, pois a herdanza de pai e nai son por un
igual, como o valor de ambos os dous; permítanolo, como dicimos, pois así, dalgún xeito, arremedamos o distingo que Manuel
María facía cos amigos aos chamar, coa súa graza puída, polo segundo apelido. Todos riamos. E tamén Pancho ría, e isto animábao a contar algunha anécdota das moitas que sacaba da súa grande memoria de finísimo creador re-creador, moitas veces referida
ao noso admirado Valle Inclán. Escribimos isto agora co maxín
ateigado de escenas recordadas, tantas cousas alegres e amadas
que se foron, deixando xa o baleiro que nunca poderemos encher
coas uvas recendentes do pasado. Pero non queremos poñernos
tristes precisamente agora, cando o obxectivo é cantar os ollos, a
voz, a pluma de tantas gallas que ti manexas con acerto e distinción. E a palabra, oh, sempre a palabra tan perseguida hogano.
Aquí tes a nosa música, amigo, nesta noite de venres a ti oferecida, e a quentura inxel dos dedos, e a memoria desa obra inmensa
modelada con man de carpinteiro da ribeira dos mares máis azuis
e fuscos, pois fusco é o contrario do que se amansa e domestica.
A obra dunha vida para celebrar coa copa de ouro e coa pomba
dos nosos corazóns ardidos na uva amasada por ti, acariñada e
oferecida ao vento azul e branco da nosa liberdade. MAIOR como a Osa dese cosmos que esta noite se engalana para ti. E que
ollamos nesta hora enchida e satisfeita en todos os seus brillos.♦
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Unha suplantación de partes de incidencia quedou arquivada

Denuncian irregularidades relacionadas
co uso de explosivos nas canteiras do Porriño
H. VIXANDE
O nove de outubro de 2006 vixilantes da empresa Seguriber denunciaron na comisaría da policía nacional de Vigo a suplantación de partes de incidencia sobre o uso de explosivos nas canteiras de Porriño.
Dáse a circunstancia de que o Garda Civil que supervisa a actividade
desta empresa é o marido da coordinadora desa mesma compañía.
Segundo a denuncia, o parte de
incidencias que reflectía as cantidades de explosivos empregadas
nunha detonación dunha canteira
de granito porriñesa, foi substituído por outro parte distinto asinado
polo xefe de equipo no que figuraban unhas cantidades diferentes.
Días antes da denuncia ante a
policía, os vixilantes de Seguríber presentaran un escrito diante
da empresa no que falaban de
“falsidade de documentos” en
relación con eses partes. O xefe
de equipo respondeu cunha demanda por inxurias e calumnias
contra este colectivo.
Posteriormente, o xulgado arquivou o caso porque considerou
demostrado que non se producira
o roubo de explosivos e que a duplicidade do parte era só indicio
dalgún erro administrativo.
Desde o 11 de marzo de 2004
en España produciuse un endurecemento das condicións de almacenamento, traslado e manipulación de explosivos. Trátase dun-

ha actividade na que a posibilidade de erro no cálculo do seu
uso é elevada, pois ás veces non
estoupa todo o explosivo empregado. Porén, nos últimos dous
anos a empresa encargada de vixiar as máis de vinte canteiras de
Porriño nunca presentou unha
denuncia formal ante a Garda
Civil que reflectira descadres
nos explosivos utilizados.
Dáse a circunstancia que o
Garda Civil que está encargado
de supervisar as actividades de
vixilancia de Seguriber nas canteiras do Porriño é o home da coordinadora da empresa nesa zona.
No Porriño o principal explosivo que se emprega para as canteiras é a pólvora. Trátase dun material non apto para utilizar en
atentados terroristas porque cando
se molla estrágase. Por iso normalmente os terroristas prefiren substancias como Goma 2 ou Riogel,
que tamén se empregan no Porriño, aínda que en menor medida.
Para a pesca as penas de cárcere

Arquivo A . N .T.

previstas polo uso de Goma 2 fixeron que en teoría desaparecese a
práctica de empregar explosivos.

O endurecemento da lexislación relativa ao manexo de explosivos supuxo un inconvenien-

te para as canteiras, que non teñen que enfrontarse co mesmo
problema en Portugal, xa que alí
a súa manipulación e acceso están sometidos a normas máis laxas, ademais de teren un prezo
moito menos elevado –compre
ter en conta que hai empresas
que teñen canteiras no Porriño e
en Portugal. Aquí, en troques, o
explosivo debe gardarse nunha
polvoreira que ten unha cabida
para un máximo de cincuenta
quilos. Se tras unha explosión
hai un excedente de máis de cincuenta quilos e non se pode gardar, hai que proceder a queimalo.
As perdas económicas que implica para as canteiras desfacerse
do explosivo poderían ser motivo para proceder ao desvío dos
excedentes diarios, máxime se
hai un descontrol na súa vixilancia ou se se manipulan os partes
de incidencia para axustar as
cantidades que figuran neles.
O problema é que cando se
produce un desvío de explosivo
gárdase fóra da polvoreira en lugares pouco seguros. Nas canteiras do Porriño non é habitual a
vixilancia nocturna e no pasado
téñense dado roubos de combustíbel das escavadoras ou mesmo
de pezas da maquinaria.♦

As vellas escolas convértense en tanatorios
H. VIXANDE
“Os velorios son unha necesidade fundamental”, asegura Paulina García, unha muller de Cortegada, no concello de Sarreaus. Neste municipio, practicamente todos os núcleos de poboación contan co seu tanatorio, aínda que estean sen veciños. “De
todas formas, a xente xa asume que os mortos non se poden velar nas casas”, indica o alcalde de Sarreaus, Gumersindo Lamas.
Un problema coa xestión das obras dan”, asegura o rexedor, que cuda antiga escola fixo que aínda non riosamente é propietario da funeestea rematado o tanatorio de Corte- raria máis importante da Limia.
gada. “Parece que uns rapaces tiñan
“Para un urbanita o que sucede
a chave e non a daban entregado. O no interior cos tanatorios pode
caso é que por alchamar a atengunha razón non se
ción, para min,
rematou de acondique son de proces mortos xa
cionar a vella escodencia rural, non,
la para tanatorio.
aínda que pense
non
se
poden
velar
Como agora xa
que é un erro
non hai nenos e os nas casas’,
construílos”, expoucos que quedan
plica o xornalista
G
UMERSINDO
L
AMAS
,
van ao colexio a
Rafael Cid.
Xinzo...”, conta
non se
Alcalde de Sarreaus trataMais
Paulina.
dun problema
Cortegada está (PP)
relacionado coa ina carón de Folgocapacidade do ruso, tamén no conral para recoñecer
cello de Sarreaus.
as súas verdadeiras
En tempos, unha estrada unía as necesidades. Na rúa Policarpo Sanz
dúas localidades; hoxe as casas de Vigo, en trescentos metros e caconstruídas nesa vía de comunica- tro edificios hai seis auditorios disción fan difícil distinguir onde re- tintos e están infrautilizados. Se en Paulina García, de Cortegada (Sarreaus) indica que en Folgoso O alcalde de Sarreaus, Gumersindo Lamas (PP) é propietario da
mata un núcleo e comeza o outro Vigo non son quen de adquirir non lles deixan usar o seu velorio, a pesar de estar moi próximos. principal funeraria da Limia.
e, en todo caso, o centro de cada consciencia das súas
un dos dous non está a máis dun verdadeiras necesiquilómetro de distancia. Mais a dades, por que habípesar da proximidade, é case que an facelo os veciños
imposíbel que en Folgoso cedan o de Folgoso, Cortegaseu velorio para os falecidos de da ou calquera outro
Cortegada, denuncia Paulina.
núcleo de Sarreaus?
“Iso non é así, se veñen a pe- O que acontece é que
dir permiso, entón deixaríamos a falta de determinaque os velasen aquí”, asegura un ción de necesidades
veciño de Folgoso que prefire obxectivas no rural
non dar o seu nome. En Folgoso exprésase con maior
son uns trinta veciños na actuali- dramatismo pola indade e, como media, nos próxi- minencia da súa exmos trinta anos empregarán o ve- tinción, mais todo o En Sarreaus, practicamente todos os núcleos de poboación contan co seu velorio. A maioría son escolas vellas. Nas fotografias, o de Cortegada, FolReportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S
lorio unha vez ao ano. Iso no me- país está falto dun in- goso e Nocelo de Pena.
llor dos casos porque, como ad- ventario de carencias e dun método
mite este veciño, “moitos con ca- para determinar a súa urxencia.
sas novas temos os baixos aconAntonio Alonso Martínez, de
dicionados para velar os mortos, Nocelo de Pena, concello de Sarremais para os outros, os que teñen aus, si é quen de facer un relatorio
casas vellas, é un problema, por de demandas. “Falta un parque iniso é tan necesario o velorio”.
fantil para os rapaces, limpeza de
Acaso é máis necesario un ve- camiños, asfaltado de pistas... pero
lorio que outra infraestrutura? o máis urxente era o tanatorio”, in‘Queda alguén aí?’ é o título
Nin en Folgoso nin en Cortegada dica. En Nocelo de Pena conseguidun documental dirixido polo
hai outro equipamento público, ron modernas instalacións para o
xornalista de Televisión Esaínda que as dúas localidades te- velorio, aínda que non o usan. “Nepañola en Galiza Rafael Cid e
ñen os seus servizos básicos cu- cesitámolo porque hai vellos que
que aborda o problema do
bertos, como luz, auga ou sanea- non poden ir a Sarreaus a velar un
despoboamento do rural.
mento. O xornalista Rafael Cid, morto, está lonxe”, sinala Antonio.
Centrado nun tanatorio consautor dun documental arredor dun
En calquera caso, se hai outruído en Pedroso, concello
tanatorio en Pedroso, concello de tras necesidades no rural, como a
de Riós, cos cartos da comuRiós, explica que, cando realizou construción de polideportivos ou
nidade de montes, o traballo
o seu traballo moitos dos veciños outras infraestruturas, a súa imxornalístico reflexiona sobre
indicaban que “xa está ben de fa- plantación non detivo o despoo estrago dos recursos econócer tanto polideportivo para os boamento do interior do país.
micos nunha infraestrutura
mozos, os vellos temos dereitos e
Se Antonio Alonso ten moi
que, un ano despois da súa
precisamos un tanatorio”.
claras as necesidades do núcleo
construción, aínda non se
O tanatorio de Pedroso leva no que vive, noutra localidade
inaugurou porque non morreu
máis dun ano construído pero non moi próxima, Escornabois, xa no
ningún veciño.
se inaugurou porque non morreu concello de Trasmiras, outro veO tanatorio de Pedroso cusninguén de momento. O mesmo ciño é incapaz de sinalar que pretou cento vinte mil euros e é a
grao de infrautilización rexístrase cisa para mellorar as súas condimellor casa dun lugar onde só
en Folgoso e noutros velorios do cións de vida. “Pregúntelle ao alquedan trinta veciños. Conta
concello de Sarreaus. Isto leva a calde, el sabe desas cousas”, sinamesmo cunha sala de frío para
sospeitar que as necesidades ob- la este home, que evita por todos
gardar os defuntos. “O tanatoxectivas dos veciños non son as os medios dar o seu nome. En torio é un tótem no rural”, explique eles enumeran. É un punto de do caso, tampouco ten moito do
ca o autor deste documental
vista co que non está de acordo o que queixarse, en Escornabois teque dura corenta e cinco minualcalde de Sarreaus, Gumersindo ñen o seu tanatorio, aínda que tatos e que se estreará o 25 de
Lamas (PP): “As necesidades dos mén se emprega para a catequese
marzo no Colexio da Inmacuveciños son as que eles deman- dos nenos da localidade.♦
lada de Verín.♦
Cartel do documental dirixido polo xornalista da TVE en Galiza, Rafael Cid.

‘O

‘Queda
alguén aí?’
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Son unha das principais demandas nos pequenos concellos
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Ao morrer o seu pai, Gonzalo
Gurriarán Gurriarán, e empezaren na súa familia a repasar os
enseres e cousas persoais, Ricardo Gurriarán, profesor no Insituto Xelmírez de Santiago, decatouse de que había moito que
afondar sobre a educación do silencio que impuxo o franquismo
despois da Guerra Civil. “Empecei a ver máis de trinta traballos
publicados sobre un tema específico do pulpus gástrico. Meu pai
era médico e andara buscando a
orixe das úlceras de estómago,
experimentando con animais e
con diferentes elementos para a
súa tese diante dun tribunal que
foi presidido por Juan Negrín e
formado polas principais figuras
daquel momento, tanto en Patoloxía como en Fisioloxía e Farmacoloxía. Gil Hernando, por
exemplo”.
Seguíndolle a pista a isto, de
paso que tamén se ocupaba de
escudriñar no exilio mexicano
do seu parente poeta, Florencio
Delgado Gurriarán, “para ver de
que maneira influíu a Guerra Civil nos itinerarios posteriores da
xente”, rematou facendo unha tese doutoral en Historia. O catedrático Lourenzo Fernández
Prieto animouno “a proxectar
esa perspectiva individual e ver
en que medida todo isto supuxo
un impacto moi grande para
aquela xeneración perdida”. O
resultado é un libro, Ciencia e
conciencia na Universidade de
Santiago (1900-1940). Do influxo institucionista e a JAE á depuración do profesorado.
O autor chegou rapidamente
á conclusión de que a ciencia do
século XIX estaba condicionada
en Santiago polo peso eclesiástico que dominaba todas as ordes
da vida incluída a universitaria.
A censura de profesores como
Calderón ou González Linares,
por aplicar ensinanzas desligadas do creacionismo e da Biblia,
explicar o darwinismo no caso
do segundo, por exemplo, formou parte dun plano estabelecido para impermeabilizar o estudantado sobre dotrinas que puidesen perturbar a construción
dun pensamento científico.

Ricardo Gurriarán analiza a evolución
científica en Galiza antes do 36

Cando a universidade
de Santiago foi depurada
PERFECTO CONDE

Ricardo Gurriarán publica Ciencia e conciencia na Universidade de Santiago (1900-1940). Do influxo institucionista e a JAE á depuración do
profesorado (USC), traballo clave para calcular as expectativas frustradas.

Institucionismo
Ricardo Gurriarán empezou a
ver “o papel fundamental que levou a cabo o institucionismo como fronte intelectual e laica, que
foi especialmente rico en promover o debate científico”. A Xunta
de Ampliación de Estudos, orixinaria dese institucionismo, “promoveu o primeiro deseño de política científica desenvolvendo
programas de colaboración para
que os docentes e os estudantes
fosen aprender a Europa, nalgúns casos a América tamén, e
fixo posíbel a creación dun tecido e dunha rede primaria para
levar a cabo programas de experimentación e apertura de liñas
de investigación novas ligadas a
un proxecto de país”.
Porén, Gurriarán afirma que
“en Santiago nunca callou o asociacionismo de ningún nivel na
Universidade”. Segundo di,
“probabelmente por algunhas
cuestións concretas que poden ir
dende o individualismo ao que
podía supoñer o asociacionismo
fronte ao establecido como colectivo e do que isto tiña de pro-

P. C O N DE

gresista”. O autor di que no asociacionismo crúzanse unha serie
de redes, dende a propia masonaría ao librepensamento e o liberalismo, e unha forte oposición á
restauración, o turnismo coñecido. “Santiago Varela Radío era
un dos informadores fundamentais do institucionismo para facilitar o acceso dos aspirantes. Roberto Nóvoa Santos, por exemplo, foi un home que se formou
en Berlín moi pouco tempo despois de que se formase a Xunta
de Ampliación de Estudos en
1907, e el e os seus discípulos integráronse nesa senda, igual que
Xan de Forcados (Xoán López
Suárez), que era cuñado de Castillejo, o secretario da Xunta”.
Xan de Forcados cumpriu un
papel moi importante dende a

trastenda para favorecer o desenvolvemento de Galiza. “A propia
creación da Misión Biolóxica esta na súa man –dinos Gurriarán.
A Comisión de Estudos de Galiza e logo o Laboratorio de Bioloxía Mariña de Marín, e algunhas
institucións máis, debéronse sobre todo o influxo de Xoán López Suárez, un Xan de Forcados
que orientou un desenvolvemento moi grande que logo tivo ligazón co Seminario de Estudos
Galegos”.
Esquizoidismo en Medicina
No libro de Gurriarán signifícase
a descentralización que representou a autonomía universitaria
nunha Facultade de Ciencias na
que houbo profesores que se in-

corporaron despois de iren
aprender ao estranxeiro e outros,
como foi o caso de Novo Campelo, que se serviron das correntes da época para utilizalas como
pancas de promoción persoal.
Igual que ocorreu na Facultade
de Medicina, onde o autor atopa
“un sentido esquizoide no que
primaban fundamentalmente as
consultas privadas e na que os
profesores estaban moi orgullosos de ampliar a súa clientela poñendo na placa catedrático de
Universidade”.
Gurrriarán atopa na creación
da Facultade de Ciencias, en
1922, un aspecto moi importante
da investigación que leva a cabo.
“Santiago, na que unha das peculiariedades máis importantes era
a endogamia que había nas cátedras médicas –antes de 1930 o
autor só coñece un caso de médico que non tivese consulta privada sendo profesor universitario–
viviu coa Facultade de Ciencias,
e en menor medida na de Farmacia, unha inflexión moi importante que supuxo unha nova forma de docencia, un novo perfil
de profesorado, entre 25 e 30
anos, moi próximo ao estudantado nunha cercanía que o vai levar a compartir mesmo o lecer e
a crear equipos de traballo estábeis nos que se incorpora a muller”. Nese ambiente “fanse excursións científicas e empézase a
publicar en revistas de máximo
recoñecemento internacional,
dende a Chemical Abstrat á propia Anais da Sociedade de Física
e Química, nas que mestres como Parga Pondal ou Fernando
Calvet aparecen asinando traballos cos seus propios equipos”.
Durante a ditadura de Primo
de Rivera en Santiago emnpezouse a contestar a falta de liberdade e democracia e algún profesor de Dereito foi levado ao cárcere. “A FUE –dinos Gurriarán–
ten unha presenza activa, aínda
que chega tarde a Santiago e xorde a figura de Alexandre Rodríguez Cadarso, reitor dende 1930
con espírito de apertura que se
vai materializar coa proxección
da universidade na sociedade galega e no resto de España e a comunidade emigrante de América. Por primeira vez os estudantes teñen voz dentro dos órganos
de xestión e de representatividade e vaise dar unha sensibilidade
moi peculiar cara ao galeguismo
incipiente daquel momento e cara ao que supón a xuventude e a
rebeldía estudantil”.♦

Que pasaría
se non
houbese
sublevación
militar?
Cunha Facultade de Dereito
cun internacionalista da
talla de Miaja de la Muela,
seis anos de cárcere e que
non volveu até a década dos
cincuenta; un mercantilista
coma Sacristán Colás ou un
home de Facenda coma Prados Arrarte… Unha
Facultade de Farnacia cun
Francisco Giral, fillo de José Giral, presidente do
goberno da República, catedrático de Química
Inorgánica que só puido
exercer en Santiago catro
meses. Ou Xaime Pi i Sunyer, catedrático de
Fisioloxía, fillo do máis importante fisiólogo da época,
xunto con Negrín, que tampouco puido dar clase en
Santiago, por non dicir
outros nomes que tamén
prestixiaron unha Universidade que probabelmente podería verse colocada como a
periférica máis punteira,
despois da de Barcelona, se
a evolución dos feitos non
fose a que foi.
No terreo das ciencias
experimentais, o
Laboratorio de pragas do
Campo, que levaba Luís
Iglesias, o de Xeoquímica
do que se encargaba Parga
Pondal. Tamén é moi
importante observar en que
maneira os científicos experimentais contribuíron no
desenvolvemento da industra galega con traballos
sobre o aproveitamento dos
refugallos de peixe para facer aceite, a creación do Laboratorio Miguel Servet no
que Fernando Calvet tivo
unha gran importancia con
Ramón Obella, que foi un
galeguista moi importante e
pouco estudado. Algúns dos
profesores sancionados e
perseguidos polo
franquismo materializaron a
aparición de Zeltia. Calvet
foi o seu director científico,
e xente da talla de Faustino
Cordón, Andrés León
Maroto. Isidro Suárez e outra xente de carácter
innovador recalaron en Zeltia creando un importante
emporio científico e industrial.
A guerra civil foi moi
dura para a Universidade de
Santiago. O primeiro reitor
despois da sublevación fascista foi Pedro Pena Pérez,
discípulo de Nóvoa Santos,
que só durou tres meses no
cargo. Logo, Felipe Gil Casares, un catedrático de Dereito que fora deputado da
CEDA, tratou de mitigar a
represión universitaria. Santiago tardou case tres décadas en recuperar iniciativas
que xa foran postas en marcha antes de 1936.♦

MANUEL CAO
A forte campaña emprendida polo PP arredor do problema do
terrorismo e da pacificación do País Vasco está a obrigar o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero a poñer en marcha
iniciativas programáticas para tratar de recuperar o control da
axenda política nun contexto de furibundo enfrontamento político-electoral. A aprobación polo parlamento español da Lei
da Igualdade, o 15 de marzo de 2007, é unha destas normas
de amplo calado social e político con incidencia directa sobre
o conxunto de axentes da sociedade democrática e con significativas consecuencias económicas e institucionais.
No curto prazo, a imposición de cotas obrigatorias na
elaboración das listas para os vindeiros comicios acrecentará o papel das mulleres nas decisións políticas e modificará
os incentivos á hora de artellar o capital social da sociedade
materializado en grupos de intereses, asociacións e organizacións formais, en xeral. Até agora, a participación nestas
estruturas organizativas era principalmente masculina polo
que progresivamente os homes irán perdendo poder e serán
substituídos por mulleres pois esta norma é de obrigado e
inmediato cumprimento e non está suxeita a condicionamento algún. Esta medida aumenta o valor do electorado feminino e diversifica a responsabilidade social pero sen discriminación entre os competidores electorais ao tratarse
dunha norma igual para todos e fácil de cumprir cos homes
e mulleres afíns aos principais partidos.
Outros cambios que introduce a Lei afectan ás empresas e
á regulación interna das familias en relación ás baixas por fillos. No referente ás empresas, trátase de aumentar o número
de mulleres nos consellos de administración e obrígase ás empresas a negociar planos de igualdade con diversas medidas
orientadas a incentivar a participación de mulleres na dirección empresarial (contratos preferentes, subvencións, etc). A
estratexia seguida é, entón, de tipo intervencionista pero limitada no prazo (oito anos) e no tipo de empresas (máis de 250
traballadores) polo que os seus efectos serán pouco significativos para a gran maioría das mulleres que traballan en pequenas e medianas empresas e que non poden aspirar a cargos
directivos. Este deseño ten unha lóxica esmagante pois no tecido empresarial que sostén á economía española predomina
a pequena empresa e a actividade desregulamentada constituíndose, así, un sistema dual no que por unha banda temos
unha estrutura empresarial e laboral cun alto grao de cumprimento da normativa sociolaboral e da igualdade que se aplica
nos organismos burocráticos, nas medianas e grandes empresas e nos sectores protexidos e, por outra banda, temos o groso da actividade económica do sector servizos, pequena e mediana empresa, subcontratas e economía informal ás que non
lle afecta a Lei. No 2005, as empresas con máis de 200 asalariados era en España de 5.498, representando o 0,17% do total, mentres que en Galicia era de 214, representando o 0,11
% do total das empresas existentes.

‘A estratexia de equilibrio seguida
é de tipo intervencionista
pero limitada no prazo (oito anos)
e no tipo de empresas
(máis de 250 traballadores)
polo que os seus efectos
serán pouco significativos
para a gran maioría das mulleres”

A Lei da Igualdade é unha iniciativa importante á que
non ten sentido opoñerse se se quere competir no mercado
político-electoral e a súa implementación non afectará subtancialmente as bases fundamentais nas que se asenta o crecemento da economía española mentres se manteña o ciclo
caracterizado pola fortaleza da demanda interna e o sector
construción. Pola contra, pode facilitar a incorporación de
novos colectivos á voráxine do consumo e reactivar o mercado laboral de rendas altas máis dende o punto de vista da
distribución da renda será neutral ou desigualitaria favorecendo aínda máis ás elites político-empresariais preexistentes. En relación ás baixas por maternidade, tendo en
conta que o maior incremento nas taxas de natalidade prodúcese na poboación inmigrante e nas rendas máis baixas a
eficacia social destas medidas será limitada.♦

BNG e PP piden a caducidade da concesión

Critican a postura da
comisaria Kroes sobre Astano
A.E.
A Comisión Europea considera
que calquera intento de mudar
as cláusulas do acordo do sector
naval entre o Estado español e a
UE, “non podería desvincularse
da recuperación das axudas
concedidas a Fene e a Navantia”. Así se manifestaba Neelie
Kroes, comisaria de Competencia Europea, nunha resposta escrita a unha pregunta do eurodeputado popular Daniel Varela.
Segundo Kroes, o Estado español
evitou a sanción alegando que as
medidas en cuestión tiñan como
obxectivo rescatar as activades
dos estaleiros militares para evitar a bancarrota previsíbel de Izar.
O rescate produciuse transferindo
os estaleiros de Izar Ferrol e Cartagena a unha nova empresa pública, Navantia, que non tería que
devolver así as axudas públicas.
A contestación da ministra contrasta co Diario Oficial da Unión
Europea do 4 de marzo do 2005, no

que se lle reclama ao Estado español a devolución desas axudas.
Así, no parágrafo 126 afírmase que “non pode poñerse en
dúbida con argumentos serios
que os estaleiros civís necesitaban enormes inxeccións de capital para sobrevivir. O mero feito
de que fosen vendidos a unha
empresa de construción naval
non altera a natureza dos estaleiros e o feito de seren propiedade
dunha empresa que tamén desenvolve actividades navais non lles
outorga carácter militar...”
Polo tanto, conclúe no artigo 2
do citado boletín oficial que o Estado español “adoptará as medidas
necesarias para obter dos seus beneficiarios a recuperación das axudas, excepto as xa recuperadas”.
Para iso dálle o prazo de dous
meses, adxuntando nun anexo o
formulario que debe cumprir obrigatoriamente o Estado español para
esa devolución. Se o Estado español non cumpriu cunha resolución,
por que non foi levado aos tribu-

nais? E se cumpriu, por que nega a
comisaria Kroes que o fixese?
O BNG presentará unha iniciativa no parlamento na que demanda da Xunta que impulse a
construción naval civil en Fene
por ser “un elemento básico do desenvolvemento da comarca”. Tamén instan nesta proposta ao goberno central a que reabra as negociacións coa UE para que “levante
as prohibicións” que pesan sobre
os estaleiros de Fene.
A proposta é calcada á que xa
se aprobou no parlamento galego, pero tamén á rexeitada polo
PSOE no Congreso. Aínda así, o
portavoz do BNG, Carlos Aymerich, afirma que “respecta escrupulosamente a opinión da Xunta
e a manifestada polo presidente
Emilio Pérez Touriño”.
Ao mesmo tempo, tanto o BNG
coma o PP, instan ao porto do Ferrol
a declarar caduca a concesión de
Navantia. Esta era a primeira postura do PSdeG-PSOE antes de pronunciarse en contra en Madrid.♦
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O BNG denuncia a deturpación dos topónimos polos organismos estatais

Fronte lingüística común
entre Galiza, Catalunya e Euskadi
A.N.T.
Galiza, Catalunya e máis Euskadi farán unha fronte común
perante o Estado para que se
respecten os dereitos lingüísticos das respectivas nacións.
Máis lles vale, vendo a política
de deturpación dos topónimos galegos que están a realizar os organismos estatais, segundo vén de denunciar o BNG.
Logo de máis dun ano de conversas, Galiza, Euskadi e Catalunya decidiron asinar un acordo
de colaboración en materia lingüística. Documento que asinaron os responsábeis lingüísticos
das tres nacións o venres, 16 de
marzo, en Gasteiz.
Neste acordo recóllese que os
distintos departamentos normalizadores realizarán “intercambios
de experiencias e información”
que se desenvolvan nas tres comunidades. Tamén realizarán reunións periódicas para pór en común as actuacións levadas a cabo
polos distintos departamentos.
Pero sen dúbida, o máis importante é o acordo de facer unha
fronte común fronte ao Estado para defender os dereitos lingüísticos
destas tres comunidades. Tamén
reclamarán que o Estado cumpra a
Carta Europea das Linguas Rexionais aprobada pola UE e que o Es-

Marisol López, Directora Xeral de Política Lingüística da Xunta.

tado español non o está a facer.
Así o demandarán na entrevista que lle pediron ao ministro de
Administracións Públicas, e así
llelo fixeron chegar ás distintas
instancias do Estado implicadas a
través do acordo asinado entre as
tres administracións autónomas.
Galiza xa tiña asinado un
acordo de colaboración con Catalunya desde o ano pasado nesta materia. Euskadi e Catalunya
tamén rubricaran un acordo bila-

teral. Agora o acordo é das tres
nacións sen Estado. Un paso
adiante se temos en conta que o
Departamento de Política Lingüística pertence na Galiza á
área socialista.
Deturpación dos topónimos
Boa falta lle fará a Galiza esta
fronte común coas outras nacións para demandar que o Estado cumpra a lexislación vixente.

A.G . N .

O BNG vén de denunciar, unha vez máis, que os organismos
estatais seguen a deturpar os topónimos da Galiza sistematicamente.
A última denuncia, realizada
tanto no Congreso coma no Senado refírese á teima do Instituto Xeográfico Nacional de deturpar a maioría dos topónimos
galegos, desde Rianjo a Chandreja de Queija, desde Puerto
del Son a Los Nogais.
Unha pretendida castelaniza-

ción dos topónimos (deturpación), que non se produce por
falta de coñecemento, xa que o
IGN participou xunto coa Xunta
na comisión que estabeleceu a
toponímia oficial desta comunidade autónoma. Máis ben semella que é unha teima de castelanizar todo o que sexa galego.
Obsesión que se vén manifestando con moita máis claridade en todos os organismos dependentes do Ministerio de Fomento. As continuas e reiteradas
denuncias do deputado Francisco Rodríguez demandando no
congreso que se cumpra a legalidade non tiveron o eco desexado
nin coas administracións centrais
do PP nin do PSOE. Neste caso
as actuacións son xemelgas.
Non ocorre o mesmo en Catalunya onde se respecta a súa toponimia tanto a nivel oficial como
nos medios de comunicación tanto públicos coma privados. Contrasta o esforzo dos locutores en
pronunciar ben a toponimia catalá, sobre todo se son desta nación,
co desleixo e desprezo que manifestan coa toponimia galega, aínda os nados nesta terra, que non só
esconden o seu acento, senón que
deturpan o noso patrimonio.
Aínda mais incomprensíbel é
que certos lusistas apoien a Fomento nesta nomenclatura.♦

Bilbao
O xoves 22 de marzo cúmprese
exactamente un ano da declaración de alto ao fogo permanente
que a ETA declarou para abrir
un proceso que conduza ao final
da violencia, e que peche o contencioso político que vén marcando as tres décadas de democracia en Euskadi e en España.
O balanzo deste primeiro cabodano non se pode dicir que sexa
positivo porque, pese a terse dado avances no plano político
–sobre todo a xuntanza entre o
PSE e Batasuna–, houbo un atentado con dous mortos en Madrid
e a esquerda abertzale ten complicada a súa presenza nas vindeiras eleccións municipais e forais de maneira legal. Ademais, o
principal partido na oposición en
España, o PP, está nunha deriva
sen freo cara a derrubar o presidente do goberno español.
Estes tres factores, o PP, cal é
a vontade real da ETA e a situación de Batasuna, configuran un
mapa político complexo do que
non será doado saír. As partes implicadas seguen a mirarse de esguello agardando a ver quen move ficha. A desactivación da folga
de fame de Iñaki de Juana supuxo un punto de inflexión que
contribuíu a serenar o ambiente
(é un feito que desde o día 1 de
marzo a kale borroka desapareceu case que por completo), pero
as feridas que deixou o atentado
na T-4 son fondas e non semella
que iso sexa suficiente como pa-

Primeiro ano do alto ao fogo
permanente
DANI ÁLVAREZ

As posicións da ETA e dos gobernos vasco e español están paradas desde
o atentado da T-4. Batasuna non condenará a violencia, polo momento.
ra que os de Arnaldo Otegi poidan estar nas eleccións se non fan
un pronunciamiento expreso contra a violencia. Algo que non vai
acontecer polo de agora.
É por iso que os estrategas da
Moncloa agardan con impaciencia un posíbel comunicado da
ETA no que a organización afirme que a súa aposta de alto ao
fogo permanente segue vixente.
Tamén sería necesario que a
ETA introducise algún elemento
novo nese comunicado, como
por exemplo unha aclaración do
seu último texto, o do 9 de xaneiro, cando deixaban aberta a
posibilidade de cometer novas
accións se non se daban os pasos
que eles consideraran adecuados. En fontes próximas ao núcleo negociador socialista interpretouse aquel comunicado como algo incluso peor que o propio atentado de Barajas porque
supuña unha rebaixa enorme do
alto ao fogo.

Pero non está claro que a
ETA vaia dicir algo de xeito inminente. A esquerda abertzale
tenta resituar a cuestión no plano
político tras a súa proposta autonomista vasco-navarra. En Batasuna aseguran que xamais houbo
unha iniciativa que deixase tan
perto unha solución definitiva ao
conflito, incluso repiten que esa
proposta “trae a paz”. Pero o labirinto leva sempre ao mesmo
punto: de non haber xesto da
ETA, nin o PNV nin o PSE van
entrar a negociar a oferta de Batasuna; e Batasuna considera que
o xesto da ETA debería vir despois dun acordo político.
Ese pulso é o que embarranca de novo o proceso. Socialistas e peneuvistas insisten en que
nas actuais circunstancias a
ETA é un axente perturbador
que pretende tutelar as conversas. Pero a esquerda abertzale
ten tamén os seus agravios, e
lembran como esta mesma se-

mana Otegi foi xulgado na Audiencia Nacional española. Para
o PSE é imposíbel facer máis
cousas das que fai en privado:
“coa ofensiva do PP, que cada
sábado estás nas rúas protestando contra Zapatero, e coa actitude dalgúns medios de comunicación temos as mans atadas. O
caso De Juana foi difícil de explicar para a nosa xente, e veñen
unhas eleccións que temos que
gañar, senón o panorama escurecerá aínda máis”, recoñecen
os socialistas vascos.
Nesta tesitura, a esquerda
abertzale renunciou a presentar
uns novos estatutos e unha nova
marca política que lles permita
voltar á legalidade. Din que non
teñen garantías de que o Supremo os volva ilegalizar. A incógnita é agora se algunhas plataformas electorais poderán pasar
o filtro da Fiscalía, algo que non
semella doado porque as listas
que están elaborando inclúen

moitos históricos da esquerda
abertzale. Quedaría a alternativa
de EHAK, xa presente no Parlamento vasco, pero non será unha marca que empreguen como
algo sistemático, conscientes de
que facer iso podería levar ao
seu único partido legal a un proceso xudicial.
Este é o mapa vasco un ano
despois dunha declaración de alcance por parte da ETA, a máis
contundente da súa historia que
eles mesmos se encargaron de
rebaixar o 30 de decembro de
2006. En calquera caso, convén
facer memoria. Nos meses previos ao 22 de marzo pasado, a
ETA colocaba bombas en empresas e discotecas mentres todos
agardaban o comunicado, incluso moitos afirmaban que así era
imposíbel, que xamais habería
proceso, etc. O comunicado chegou e entón todos subiron ao carro. Agora, os máis pesimistas
repiten aquel discurso catastrófico, a pregunta é se a ETA volverá dar unha grata sorpresa ou, ao
contrario, conducirá este momento político irrepetíbel ao
cantil. A ETA non se rexe polos
parámetros políticos dos demócratas, pero tampouco ignora
que, de fracasar este intento, terán que pasar moitos anos até
que na Moncloa e en Euskadi
exista unha correlación de forzas
semellante á actual que facilite
unha vía negociadora. Todo é
cuestión de tempo.♦

O Irak gaña 150 millóns de euros ao día
coa exportación de petróleo
realidade destas cifras. Estas
fontes recordan que a produción
de petróleo nunca funciona ao
cento por cento: unha refinaría
sofre unha sabotaxe, a insurxencia voa o oleoduto turco, descóbrese que hai pozos que deben
ser reestruturados… É máis, afirman estas voces, é tal o gasto en
tropas para protexer as rutas do
cru que os supostos ingresos miA pesar de haber quince empre- llonarios non chegan para nada
sas acreditadas no Irak que se en- en termos reais.
En troques, nos últimos mecargan de auditar as exportacións
que diariamente saen polos oleo- ses publicáronse varias informacións (a máis condutos do norte cacreta a de Ed Hara a Turquía e porriman na London
los portos do sur
única parte
Review of Books)
cara aos EE UU e
que indican que o
Europa, o goberno de Bagdad se- do plano de George fluxo de cru efecgue recoñecendo Bush que funcionou tivamente crea
grandes plusvalíque as cifras que
as, e así o vén famanexa son “esti- foi a que indicaba
cendo desde a tomacións”, á espema de Bagdad no
ra de que “a esta- como poñer
2003. “A única
bilidade no país
a
funcionar
parte do plano de
permita unha meGeorge Bush que
dición real”. Es- os oleodutos”
funcionou foi a
tas estimacións
que indicaba coaseguran que a London Review
mo poñer a fundía de hoxe estan
cionar os oleodusaíndo do país 2,8 of Books
tos”, di Harriman.
millóns de barrís
Segundo a tese do
ao día, unha cifra
que medra acotío e que entra británico, o caudal de petróleo
dentro das perspectivas do lobby que saíu do país foi tanto que deu
petroleiro estadounidense, que para que a administración estaquere que o fluxo iraquí chegue a dounidense, daquela comandada
3,1 millóns de barrís por día no por Paul Bremer, ocultase máis
ou menos oito mil millóns de eu2010 e a 7,85 no 2030.
Mais expertos en análise em- ros na maraña contábel. “Desapresarial do sector dubidan da pareceron sen deixaren rastro”.
CÉSAR LORENZO GIL
A pesar de que a exportación
de petróleo medra día a día, o
goberno iraquí segue afirmando que non ten diñeiro suficiente para iniciar obras de
reconstrución. Os 150 millóns
de euros ao día que se ingresan en concepto de cru repártense entre empresas foráneas.
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G O NZA LO

A suposta guerra civil
Segundo a revista Newsweek, esta “acumulación” de capital herdouna o seguinte home forte dos
EE UU no Irak, John Negroponte, para iniciar o que se denominou “Plano Salvador”. Seguindo unha vella tradición que
comezara en Vietnam e tivera o
seu cénit no caso Irán-Contra, o
Pentágono, segundo estas fontes,
organizou escuadróns da morte
como método efectivo e “limpo”
de atacar a Resistencia.
Negroponte fora un dos impulsores da guerra sucia en El
Salvador e Nicaragua e antes de
abandoonar Bagdad deixou perfilado un programa ambicioso
que se baseaba nos mesmos cri-

terios de contraguerrilla do conflito salvadoreño: diante da fortaleza da insurxencia, crear grupos especializados en localizar e
asasinar os dirixentes da Resistencia, separar convenientemente a dirección destes grupos (ben
axentes da CIA ben oficiais do
Exército) dos adaís dos escuadróns, que deberán adscribirse a
calquera das faccións xa existentes no país (pashmergas kurdos, milicias xiítas…) e, por último, referirse aos insurxentes non
como resistentes senón como
membros de faccións contrarias,
principalmente guerrilleiros sunnitas ou “nostálxicos” do réxime
de Sadam Husein.
O plano funcionou parcialmente, sobre todo no cambio de

linguaxe a respecto da guerra
que se empregou nos medios de
comunicación. Xa apenas se fala
de guerra entre estadounidenses
e iraquís senón de violencia sectaria. Non hai invasión senón
guerra civil.
A creación de escuadróns da
morte fixo diminuír a influencia
da Resistencia na sociedade e
conseguiuse ademais diluír as
responsabilidades da constante
matanza que se vive no país.
Quen pon os coches bomba?
Quen mata peregrinos xiítas?
Quen responde asasinando civís
sunnitas en calquera arrabaldo?
Dá igual sempre que os militares
estadounidenses estean oficialmente á marxe e o petróleo siga
fluíndo.♦

Sesenta soldados mortos en marzo
A pesar de que a estratexia de
contra posta en marcha por John
Negroponte, a cifra de mortos
nas fileiras do exército estadounidense non diminuíron, máis
ben aumentaron. En febreiro do
2005 morreron 60 soldados (55
estadounidenses e tres británicos), no mesmo mes deste ano
caeron en combate 84 (83 estadounidenses e un británico). No
que vai de marzo morreron 59
estadounidenses e un británico, o
que mantén a media de baixas en
case tres soldados por día, unha
cifra que permanece case constante desde agosto do 2006.
O total de 3.223 mortos e
23.417 feridos da coalición invasora nestes catro anos é asumíbel
polo goberno de George Bush
pero simplemente porque o seu
futuro político está liquidado. O
problema é que a sangría podería
salpicar o próximo candidato re-

publicano á presidencia, algo
que comeza a observarse como a
maior esperanza de que cambie
radicalmente a política sobre o
Irak nos próximos meses.
Cuestión de fondo nesta análise será o papel que teñan os
empresarios petroleiros na vindeira campaña presidencial. Os
demócratas, conscientes de que
non caen simpáticos dentro deste lobby, xogan a deixarse querer por outros industriais e hai
quen ve en actuacións como a
do ex vicepresidente Al Gore
(que protagoniza un filme sobre
o cambio climático) un indicio
de que moitas empresas que
queren facer negocio coas enerxías renovábeis poderían fincarse en candidatos deste partido
para lograren vantaxes comparativas no futuro a respecto das
corporacións do cru.
O matrimonio entre petro-

leiros e políticos é máis institucional en Gran Bretaña. A Royal
Dutch Shell é xa hoxe unha socia
preferente do goberno de Bagdad e todo parece indicar que,
pase o que pase no futuro, terá o
monopolio de certas áreas da
distribución moi substanciosas.
En España corre o rumor de
que a culpa da mala sorte de José María Aznar tamén ten a ver
cunha petroleira, neste caso
Repsol YPF. Hai unha lenda urbana que di que alí onde tenta
chantar os dentes acaba fracasando. Primeiro fallou no Irak,
do que o actual presidente, José
Luis Rodríguez Zapatero, fuxiu
decontado, logo tivo que enfrontarse co presidente arxentino, Néstor Kirchner, que aclarou as súas contas. Logo en Bolivia moitos dos pozos cos que
contaban sen compralos acabaron nacionalizados…♦
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Publicacións estadounidenses acusan o Pentágono de crear escuadróns da morte
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Aquí fóra
Na visita de George Bush por América
Latina houbo máis pena ca gloria. No
Brasil centrouse no etanol; no Uruguai,
no Acordo de Libre Comercio; en Colombia –seis horas de estancia–, na loita
contra o tráfico de drogas; e en Guatemala e México, na inmigración e a seguridade. O vago programa de axuda financeira e humanitaria da Casa Branca dificilmente podía operar o milagre dun
cambio de actitude en gobernos, opinión
pública e medios de comunicación que,
con raras excepcións, desertaron en masa do entusiasmo doutras épocas para sumarse a un variado elenco anti-Bush e a
prol dunha inusitada e case unánime
aposta pola independencia política e económica da rexión. O escepticismo agromou mesmo nos seus máis firmes valedores, quen apreciaron moito protocolo e
pouca substancia.
O cambio de actitude rexistrado en
América Latina a propósito dos EE UU
estase a presentar como a inevitábel consecuencia da falta de atención de Washington debido á mudanza de prioridades
que xurdiu como resultado do 11-S. Certamente, non se pode negar que aqueles
atentados influíron na dinámica desas relacións, que pasaron a un terceiro plano,
pero o desentendemento actual ten raíces
máis fondas e complexas. A pobreza e as

Primeiro foron polos políticos, despois foron polos membros da igrexa, máis tarde
foron polos xornalistas, os académicos, os
profesores, os funcionarios... o seguinte
estamento profesional aínda está por decidir pero a sospeita de división política está a encistarse na sociedade polaca.
O partido conservador Dereito e Xustiza
levaba escrito no seu programa a imprescindíbel necesidade de acabar con calquera
vestixio de comunismo, presente ou pasado.
Dende a presidencia, ou dende o cargo de
primeiro ministro, os xemelgos Kaczynski
que se reparten os cargos das máis altas institucións do Estado polaco, queimaron moitas enerxías políticas en impulsar a Lei de
Limpeza que promulga a necesidade de
confesarse por escrito, nun impreso oficial,
sobre o suposto pasado colaboracionista coa
policía secreta do réxime anterior.
A lei promulgada polo tándem conservador dos xemelgos Lech e Jaroslaw, que
entrou en vigor a semana pasada obriga a
centos de milleiros de polacos a respostar
á pregunta: ¿Colaborou vostede en segredo, con plena consciencia, cos antigos
servizos de intelixencia e seguridade na
etapa comunista?
O procedemento é macabro, xa que o
subordinado terá que cubrir o impreso da
Lei de Lustración, e poñelo nas mans do seu
superior, que estará obrigado a facelo chegar até o Instituto da Memoria Nacional.

A mala fama de Bush
XULIO RÍOS
desigualdades que tanto abundan na re- guinarias, esa mesma lóxica pode adverxión, ou o descrédito dunha clase política tirse de novo nas solucións auspiciadas
para afrontar probleformada en Washingmas como a emigraton e entusiasmada co
ción ou o narcotráfineoliberalismo, son
entres
en
América
co, priorizando soluinseparábeis da viracións militares e de
xe das sociedades laLatina
están
a
xurdir
contención. Mentres
tinoamericanas que
exploran agora outras políticas e movementos en América Latina están a xurdir políticas
opcións, cun abano
innovadores, en
e movementos innoideolóxico e político
vadores, en Washingmoi amplo, pero de
Washington
brilla
pola
ton brilla pola súa aumarcado signo social.
A Administración súa ausencia a xeración sencia a xeración de
propostas diferentes e
Bush, non obstante,
semella non decatar- de propostas diferentes e realmente novas. O
vocabulario é coñecise da magnitude do
realmente novas”
do: intolerancia cos
cambio en curso e a
emigrantes latinos,
incomodidade e desnegación de visados a
concerto refléctese
nas medidas que promove, vertebradas adversarios políticos, unha xestión da
arredor da mesma clave represiva dou- loita antidroga que debilita os poderes e
tras épocas. Se hai décadas a guerra fría institucións locais, unha política exterior
impoñía o apoio ás ditaduras máis san- que é masivamente rexeitada.

‘M

Crónicas do mundo

‘Descomunistizar’
LAUDELINO PELLITERO
A polémica afonda unha brecha de divi- ta durante un período de máis de 20 anos.
sión social, extremadamente perigosa. Pero a
A caza de bruxas moderna amplía a
paixón que envolve esta lei decantou progre- base dos estamentos profesionais polacos
sivamente a opinión pública cara a posicións baixo sospeita. A vella lei purificadora só
distantes do tándem Kaczynski. Hai poucos era inquisitiva cos deputados, senadores,
meses máis do 60%
ministros e maxistrados polacos apoiaban a
dos.
Lei de Limpeza conA cadea depuratoonverter veciños
servadora. Hoxe en día,
ria no Leste de Europa,
máis da metade dos po- ou superiores xerárquicos que a transición espalacos danlle a categoría
ñola non atravesou, ten
de irrelevancia ao feito
como referentes a proen delatores
de ter sido un colaboramulgada polo parlade proximidade
cionista na época comento de Hungría, no
munista.
2006, que cualificaba
é
un
cancro
terminal
A espiral depurade traizón á patria, caldora do século XIX para a convivencia civil” quera relación co blodeu os seus incipientes
que ex soviético. A lei
pasos co arcebispo de
foi filtrada polo TribuVarsovia, ao que non
nal Constitucional que
lle quedou outra que renunciar á xerarquía lle limou as arestas máis agresivas.
que exercía na igrexa, logo de confesar que
Na Ex RDA, a condena de seis anos
tivera unha relación fluída coa policía secre- para o derradeiro presidente Egon Krenz,

‘C

Esta foi a máis longa xira de Bush
pola rexión en todo o seu mandato, pero
os seus resultados semellan practicamente intranscendentes. É verdade que
no Brasil, o país máis importante da rexión, a apertura da era do etanol estabelece un marco suplementario de entendemento con Washington. Pero a pouco
mais dun ano das presidencias estadounidenses, cun lame duck (pato coxo) como Bush na derradeira etapa do seu
mandato e cun poder cada vez máis reducido, pode ser pouco combustíbel para impulsar un renovado entendemento
con Washington que se debate entre a
imposibilidade de obviar a adopción de
políticas que melloren o nivel de vida
da rexión e a súa vocación natural a privilexiar outros factores. Ademais, o memorando asinado non menciona a redución do arancel aduaneiro estadounidense sobre a importación de combustibles etílicos, circunstancia que decepcionou en Brasil.
Bush, que falou de intencións pero
puxo pouco diñeiro sobre a mesa, provocou unha tempestade de protestas dos
pobos latinoamericanos. Os aplausos foron para Hugo Chávez.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI
(www.igadi.org)

converteuse nun símbolo, para unha lei que
non tivo maiores consecuencias depuratorias. Dende o 1999 os cargos públicos romaneses, teñen que ter limpa a folla de servizo para exercer de funcionarios. Na antiga Checoslovaquia, a Revolución de Veludo do presidente Havel, elaborara unha lista de 140.000 persoas para as que está vetada a función pública. No 1992 foran os
académicos búlgaros os que quedaron atrapados no filtro dunha lei semellante.
Moitas destas confesións de colaboración, que foron arrincadas coa forza da refinada violencia, a persoas de todo tipo,
poder ser hoxe motivo de defenestración
definitiva, para a vida pública.
Aqueles que non envíen os datos solicitados, incorrerán en delito e serán duramente penalizados.
Converter veciños ou superiores xerárquicos en delatores de proximidade é un
cancro terminal para a convivencia civil.
É probábel que a nova política inquisitorial atravese a barreira do Tribunal
Constitucional a comezos de maio. Tamén
é probábel que a lei non teña excesivo
desgaste para o goberno a curto prazo.
Podemos concordar en que a transparencia é necesaria, que facer xustiza co pasado é obrigatorio... pero inocular o virus da
desconfianza veciñal, da crispación pública,
pode arruinar moitas existencias terreais e
limitar a cohesión interna dun Estado.♦
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A Resistencia do Iraq
GUSTAVO LUCA

O

nde está a Resistencia
do Iraq? En plena
guerra non se fala dela
e dinque os bandos en armas
son dúas fraccións que
compiten en fanatismo e
cegueira teolóxica.
A Resistencia non aparece
no discurso do primeiro
ministro británico nin no do
presidente norteamericano.
Que raro nos ingleses que nada
máis ocuparen Iraq como lote
da rendición turca no Tratado
de Versalles houberan de
aplacar con bombas
incendiarias os invadidos que
xa daquela chamaban o
colonialismo polo seu nome.
Os diarios de Londres
comentaban a furibunda
resistencia iraquí exercitada
contra o dominio otomano.
Que incríbel, tamén, nos
norteamericanos que na
véspera da guerra de 1991 nos
dixeran que o Iraq tiña o cuarto
exército do mundo formado
sen interrupción contra turcos
e británicos e armado como
para volar o mundo.
No cuarto aniversario da
guerra, cóntannos que o
problema do Iraq son os
propios iraquís, desconfiados
do Estado de dereito e dos
brandos costumes dos anglos.
Para que esta falacia prospere,
é preciso negar a Resistencia e
non pronunciar sequera o seu
nome.
Era certo que o Iraq estaba
ben armado. O goberno do
Baas repartira sete millóns de
armas entre a poboación.
Podería un ditador armar tan
profusamente os maltratados
sen temor a que as bocas dos
anti-tanques se volvesen contra
el? O pobo do Iraq estaba
preparado para resistir. Nin
sequera fixo do Tigris que
arrodea Bagdad un foxo
defensivo. Era preciso que os
ocupantes entrasen para acabar
cos bombardeamentos aéreos e
comezar unha guerra de
guerrillas. O primeiro
obxectivo da Resistencia era
evitar a estabilización do
ocupante. Catro anos despois,
os Estados Unidos non poden
garantir a seguridade dos seus
soldados e de ningunha
empresa por fóra do seu
campamento. O xefe do
exército de ocupación acaba de
recoñecelo.
En vista de que o pobo non
abrazaba os invasores, o
Pentágono enviou a John
Negroponte, o máis capaz e
experimentado organizador de
brigadas negras (lembren El
Salvador, Honduras e
Guatemala) co que conta a
administración norteamericana.
Hoxe a guerra no Iraq ten dous
bandos: británicos e
norteamericanos coa
colaboración dunha grea de
mercenarios contratados por
Negroponte; a Resistencia, que
se alimenta da tradición
nacionalista e anticolonial do
pobo iraquí. Ao terror diario
organizado e executado polos

ocupantes responde o país
armado mediante a guerra de
guerrillas. Ningún iraquí se
engana sobre o autor da
voadura da mesquita de Al
Asquari.
Chamar a isto guerra civil e
pretender que ocupación debe
continuar como mal menor é só
unha infamia. En Vietnam
(1975) anunciaran un xenocidio
se marchaban os marines (cativa
memoria!) despois de os
marines causaren tres millóns e
medio de mortos. ♦
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Remata un ciclo no que a Federación Galega de Fútbol viviu por riba das súas posibilidades

A inhabilitación de Meana obrigaría
ao adianto electoral
CÉSAR LORENZO GIL
A suspensión cautelar a Xulio
Meana e a catro dos seus directivos é o primeiro paso para rematar cun ciclo que se caracterizou pola impunidade
nos actos dos dirixentes do
fútbol galego e polo despilfarro ao tempo que os clubs modestos enmagrecían día a día.
Xulio Meana, Benxamín Amido,
Luís Caridad, Fernando Blanco e
Ramón de Llano poderían deixar
ben pronto de formaren parte da
Federación Galega de Fútbol
(FGF) após a proposta de inhabilitación que cursou a Dirección
Xeral para o Deporte contra eles.
A acusación: irregularidades na
súa xestión.
O ocaso de Meana comezou
cando a Asociación Galega de
Clubs (AGC) (ente formado por
dirixentes de equipos de terceira
división e ligas galegas) denunciou que tanto Meana como De
Llano gastaban o diñeiro da federación en beneficio propio e cometían irregularidades tales como falsificar ou duplicar facturas, incluír
dietas falsas ou non xustificar gastos por varios miles de euros. A pesar de que a directiva da FGF negou sempre as acusacións, o equipo de Meana caeu baixo a sospeita da Xunta de Galiza e chegou
moi debilitado ás eleccións. Contodo, Meana gañou os comicios a
pesar das denuncias da AGC sobre
irregularidade no voto.
Pero ese refrendo electoral
non o salvou dos problemas. A

Santiago Domínguez Olveira, esquerda, pediu a inhabilitación de Xulio Meana, dereita.

semana pasada, o propio Meana
prescindía de Ramón de Llano
nun acto que se percibiu como a
entrega dunha cabeza amiga para

gardar a propia sobre o pescozo.
Non lle valeu de nada. A imputación da Xunta déixao con poucos
recursos de defensa e se final-

mente é destituído polos organismos da xustiza deportiva posibelmente acabe inhabilitado e,
polo tanto, fóra definitivamente
da dirección do fútbol galego.
Nese caso, as eleccións serán
inminentes. A respecto do resultado é difícil adiviñar do que podería pasar.
É posíbel que a pesar de perder o poder, Meana sexa quen de
manter a estrutura do seu mandato indemne. Dentro da propia
FGF e no ámbito doutros estamentos, caso dos árbitros, segue
a controlar aliados e hai varios
nomes que o poderían substituír
sen que as estruturas se resintan
no curto prazo.
Pero Meana fixo da súa xestión un sistema de medra persoal e calquera que tome o seu
posto hase dar conta diso. En A
Nosa Terra desvelaramos hai
meses que a mutua que é obrigatoria para os futbolistas e técnicos da FGF estaba controlada
directamente polo aínda presidente. Ese negocio, por exemplo, é difícil de herdar.
Polo tanto, se finalmente cae
a armazón que sustentaba no seu
posto a Xulio Meana, é moi posíbel que os mecanismos que o
fixeron presidente durante lustros caian canda el. Sen ese esquelete, a candidatura de Antonio Pérez (da AGC) tería moitas
oportunidades de triunfar. Xa
agora, a propia AGC anunciou
que discutirá no seu seo a posibilidade de iniciar unha moción de
censura, unha medida que parece

máis encamiñada a provocar o
seu protagonismo electoral que a
posibilitar un bastante improbábel recambio “interno”.♦

Limpar
o caldeiro
de ouro
C. LORENZO
A fonda e xa longa crise que
sofre a Federación Galega de
Fútbol (FGF) debería servir
para rachar unha dinámica na
xestión deste organismo que
contén en si mesma todos os
vicios das institucións que se
negan a abrir fiestras, a admitir a discordancia, a ceder
diante da democracia, non
por razóns ideolóxicas senón
simplemente para gardar en
posesión un caldeiro de ouro
que a toda hora dá cartos.
Non é lóxico que en Galiza
cobre máis o presidente da
FGF ca o presidente da Xunta, especialmente cando os
clubs modestos teñen que facer moitos números para poderen cadrar un presuposto
que nunca é suficiente sen o
sacrificio de directivos que
esfolan os cóbados nas varandas dos campos de terra
para manteren vivo un deporte que nada ten a ver co fútbol profesional.
Se finalmente remata a
Era Meana na federación, a
primeira medida dos seus
substitutos ha ser reformar
radicalmente todo o sistema
polo que se regula, tanto o
modelo complexo e interesado de elección como un organigrama economicamente inxusto e inchado coma un globo para beneficio de quen
senta nunha poltrona cosida
co fío metálico dos billetes.
E nesa tarefa é fundamental o concurso da Dirección
Xeral para o Deporte. Só unha política rigorosa e pragmática, que se poña ao servizo
desta clase humilde do xogo
da pelota poderá servir para
que desta época de gasto infame pasemos a outra na que
primen os dous principais valores que debe gardar o fútbol
en Galiza: favorecer que os
rapaces teñan onde xogar ao
deporte máis seguido do país
e promover que se forme unha canteira de posíbeis profesionais que interrelacionen o
fútbol dos pedregullos co balbordo dos grandes estadios.
Se todo este fedor vale para
que obteñamos iso, non costa
nada seguir aguantando un
pouco máis a respiración.♦

Rosa Aneiros.

Francisco
Pillado
retratado por
Calros Silvar.

María Mariño.

Homenaxe
a Francisco Pillado

Adeus
a Prudencio Romo

Campaña
Pan con poesía

O Premio de Xornalismo Francisco
Fernández del Riego, convocado por
Caixanova para textos en galego, recaeu en Rosa Aneiros polo artigo A última
vaca, sobre a acelerada transformación
do rural, publicado no Diario de Pontevedra, Diario de Ferrol e El Progreso.
Na súa traxectoria, a autora aposta por
ligar a literatura co xornalismo sen perder de vista a crítica. O galardón está
dotado con 12.000 euros. Felipe Benítez Reyes foi o gañador do Premio de
Xornalismo Julio Camba, en castelán,
polo traballo El tiempo y el paraíso.♦

Francisco Pillado será homenaxeado na
Coruña o 23 de marzo en recoñecemento
á súa traxectoria e compromiso coa cultura. O comité organizador, composto por
Miguel Anxo Fernán-Vello, Xulio Valcárcel, Pilar García Negro, Paulino Pereiro,
Manuel Lourenzo e Henrique Rabuñal,
ten prevista unha xornada de actos que comezará coa presentación dun libro homenaxe. Pola tarde, no paraninfo da Universidade da Coruña estrearanse dúas composición musicais de Xoán Durán e Paulino Pereiro e, pola noite, os actos concluirán cunha cea de confraternidade.♦

Pioneiro do pop en galego e fundador dos
míticos Los Tamara, Prudencio Romo faleceu o pasado 19 de marzo en Santiago
de Compostela, por unha doenza cardíaca. Romo foi un dos maiores impulsores
da música lixeira galega na década dos
60 e compuxo temas como A Santiago
voy ou Galicia, terra nosa. En 1958 ,
Prudencio Romo fundou Los Tamara
xunto ao seu irmán Alberto, Manolo Paz,
Xosé Sarmiento, Xermán Olariaga e Enrique Paisal. Pronto se uniría Pucho Boedo. A partir de entón Los Tamara percorreron os escenarios de medio mundo.♦

Con motivo do Día da Poesía púxose en
marcha o programa Pan con poesía, unha
iniciativa que pretende achegar este xénero
literario a outros ámbitos, que durante unha
semana repartirá en 114 concellos bolsas
do pan cos versos de dez poetas galegas.
Marilar Alexandre, Marica Campo, Mª do
Carme Kruckenberg, Pilar Pallarés, Chus
Pato, Luz Pozo Garza, María Xosé Queizán, Xohana Torres, Eva Veiga e María
Mariño son as autoras escollidas. A campaña, que deu comezo na Coruña o pasado 21 de marzo, remata na semana de conmemoración do Día das Letras Galegas.♦
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Aneiros premio Del
Riego de xornalismo

Os mitos
do medievo
SALAS

.

DE CINE PÚBLICAS Nos tempos
nos que falar de sector público non está de moda, aínda xurden alternativas contracorrente. En Noruega mantense
unha rede de salas de cine públicas, xestionada por cada
concello, que permite que as películas feitas nese país nórdico teñan asegurada a distribución. Din en Oslo que finalmente o cinema foi o sector máis resistente á onda de privatizacións que chegou ao país a principios de década. Este
modelo de exhibición é para algúns unha rémora do pasado, para outros, unha posibilidade para cinemas como o
galego, que apenas teñen canles para o seu visionado nas

salas comerciais. A chegada do formato dixital (que aforra na distribución e en moitos aspectos da produción) e
certa crise da cadea centro comercial-filme-consumo (por
mor precisamente da homoxeneización das carteleiras e o
aumento do consumo de cinemas noutros espazos, favorecido pola distribución a través da internet) fan posíbel
o cambio de mentalidade. Xa agora o programa Media da
Unión Europea subvenciona aquelas salas que proxectan
cinema europeo estranxeiro e hai países como Francia
que teñen rigorosas lexislacións que posibilitan que a
industria cinematográfica cerre o seu ciclo económico.♦
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A historiografía medieval española
segue fiel aos mitos do XIX
A incríbel idea dunha Reconquista
que durou 800 anos é aceptada mesmo nas Universidades
M.V.
O 21 de setembro de 2004, durante unha conferencia na universidade de Georgetow, José María Aznar explicaba que as
orixes da matanza ocurrida en Madrid o 11 de marzo dese
mesmo ano remontábanse á resistencia do pobo español durante “a ocupación árabe de principios do século VIII”. As
explicacións míticas do presente español non son contodo
privativas dos políticos. O prolífico historiador César Vidal
publicara, con anterioridade un ensaio titulado: España fronte ao islam. De Mahoma a Ben Laden. A Idade Media contitúe,
sen dúbida, a pedra de toque da historia española oficial. ¿Pero que hai de científico en toda esta versión historiográfica?
porén de ser discutido, de aí a
necesidade constante de reforzo
e lexitimación. Outro territorios
lle disputan, senón o Estado, si
o carácter nacional. Cataluña
chega ao XVIII moi compacta
nacionalmente e os territorios
vascos manteñen coherencia interna e certos poderes propios
até finais do XIX. Galiza, da
súa parte, ten formas institucionais independentes até o século
XV, de aí en diante a súa homoxeneidade non se perde, pero si
as institucións políticas.
Co debate formulado trátase
de dirimir se ao Estado lle corresponde unha única nación ou
varias. Pi i Margall enunciara en
1874 un federalismo tímido. A
II República tentou crear un estado unitario descentralizado,
no que non obstante se lle daba
recoñecemento as tres nacionalidades históricas fundamentais.

tura das Galias, que comandaba
un prefecto, e que comprendía
tamén a actual Inglaterra.
Con todo a versión decimonónica da nación española procura o seu principal alicerce nos visigodos, pobo que unificaría España, pasando por alto o problema que supón a inclusión neste
esquema de Portugal. Outra contradición é a que presenta a existencia do reino suevo e a constatación de que Galiza e Portugal
non formaron parte do reino visi-

Coa chegada dos musulmáns, a
España visigoda convértese en
musulmá. Os documentos sobre esta chegada do islám non
permiten contodo falar de invasión, como fai a historiografía
oficial. Tanto o paso do Estreito como a sonada batalla de
Guadalete, de localización xeográfica descoñecida, sostéñense sobre fontes míticas. Todo
fai pensar que o que se produce
é unha aculturación ou asunción do Islám, un tema no que
os historiadores non se atreven
a afondar porque chocaría
frontalmente coa necesidade de
xustificar a Reconquista.
O problema é maior se se
pensa que, aínda aceptando o
concepto de invasión, a Reconquista supón a lexitimidade exclusiva do reino visigodo, o que
esixe trazar unha difícil liña de
continuidade entre os visigodos e
os antigos reinos medievais. Que
tería que ver, por exemplo, cos
visigodos o Reino de Asturias?
Cómpre sinalar, de paso,
que ese “Reino de Asturias”
constitúe unha idea moderna
que non se remonta máis alá do
XVIII –aínda non é citada por
Flórez en España sagrada ou
en Clave historial, obras ambas
de 1754– e que non se asenta
realmente até o XIX.♦

A provincia romana
que nunca existíu
A historia imperial que se estudaba no franquismo remontábase ás raíces romanas (os libros
da época falaban dun césar español e dun papa español), para
pasar sucesivamente aos visigodos e á invasión árabe. A historiografía actual non renuncia ao
concepto da Hispania romana,
pese a tratarse só dun modelo
xeográfico que non contaba con
institucións propias (semellante,
por exemplo, ao da actual Escandinavia). A chamada Diócese de Hispania comprendía ta-

Unha universidade non apta para historiadores críticos
Que sucede no ámbito científico, en concreto na universidade
española, ante os mitos medievais? A resposta parece clara: a
universidade é ortodoxa. Ningún dos aspectos aquí mencionados se pon en discusión. O
paradigma da Reconquista é a
pedra basilar do edificio mítico.
O medievalista Julio Valdeón
atreveuse hai algúns anos a escribir, en forma hipotética: de
poderse falar de reconquista,
mais viuse obrigado a recuar,

condicionado por un clima historiográfico pouco permeábel.
Nas súas últimas obras Valdeón
limítase a reducir temporalmente o período, manifestando
que non se pode falar de Reconquista antes do século XI.
Hai evidencias que quedan
vedadas dentro das aulas. Por
exemplo a de que houbo un
Reino de Galicia que coincide
co suevo, que non houbo avance cara o sur, nin tampouco
ocupación musulmá.

godo até finais do século VI. Até
ben entrado o século seguinte, o
territorio que se correspondería
aproximadamente coa Andalucía
actual tampouco é visigodo, senón que constitúe unha provincia
do imperio bizantino que recibe o
nome de Hispania. En cambio, o
reino visigodo ocupaba parte do
sur de Francia.
O debate non por antigo está pechado. A edición de recentes monografías sobre o reino
suevo deu pé a varias alusións
públicas desvalorizadoras por
parte de Mariano Raxoi.
A batalla de Guadalete e
outros mitos

A NTO NIO C OBOS

Un historiador de prestixio como Domínguez Ortíz non tivo
reparo en poñerlle a un libro seu
o título de España, tres milenios
de Historia. Mais, ¿podemos
chamarlle España ao que había
na península en tempos dos Tartessos, nada menos que mil anos
antes do nacemento de Cristo?
Esta idea de España naceu,
en realidade, a meados do século
XIX, da man do liberalismo, e
basease na identificación do estado coa nación. Para xustificar
a construción política que era o
estado había que procurar os antecedentes ignotos da nación.
Porén o estado, como xa sabían
os gregos, é unha estrutura convencional que pode deixar de
existir, como sucedeu con Prusia
ou co Imperio Austro-húngaro.
Modesto Lafuente, coa súa
Historia General de España,
publicada en 1850, foi o precursor desta corrente historiográfica que logo continuarían Menéndez Pidal e Sánchez Albornoz e que hoxe seguen reivindicando tanto o Partido Popular
como o Partido Socialista, pero
tamén a Academia da Historia e
as cátedras de historia medieval
da maioría das universidades.
Para manter a construción argumental hai que prescindir de
“detalles” tales como que a nación española, descrita no XIX,
comprendía os territorios de ultramar de Cuba e Filipinas.
A novela de España ou o
gran relato historiográfico do
seu pasado, cuxas raíces se fundirían no tempo, nunca deixou

mén Marrocos (a chamada
Mauritania Tingitana).
A institución clásica do Imperio Romano era a provincia,
pero non existíu unha provincia
romana de Hispania, a pesar de
que así o repitan os manuais de
historia actuais. O territorio propiamente peninsular estaba dividido entre a Gallaecia, a Lusitania, a Bética, a Tarraconense e a
Cartaginense. Desde o punto de
vista militar todas as provincias
peninsulares pertencían á prefec-

A idea de que o sur da península foi repoboado por cristiáns está a ser máis cuestionada, aínda que os historiadores
críticos só se atrevan a expoñer
as súas dúbidas na letra pequena e nas notas a pé de páxina.
Nin a propia universidade
galega se libra das limitacións
da ortodoxia hispana, en parte
polos lazos investigadores que
mantén con outras universidades españolas. Contodo, hai algúns datos a valorar. O catedrá-

tico Hermelindo Portela e Mª
Carme Pallares desmontaron
en boa parte o mito do despoboamento e repoboación de
Galiza, demostrando que entre
a monarquía sueva do século
VI e o século VIII, as estruturas sociais galegas se mantiveron ou foron as mesmas. Tales
estudos rompían a idea dunha
Galiza baleirada polos árabes,
idea necesaria para reinvidicar
a resistencia asturiana nas
montañas.♦

Algo que
nin os nenos
podían crer
Velaquí a reprodución dun diálogo común nas escolas até hai
algúns anos. O profesor: “A Reconquista durou oitocentos
anos”. Alumno: “¿Unha guerra
pode ser tan longa?”. Profesor,
despois de dubidar algo:
“Mmmm, é que, no medio, había períodos de paz”.♦

O meu
primo
Benedictus
HEIDI KHÜN-BODE

O

título da miña poesía
en alemán de hoxe é
unha copia máis ben
xareliña do canto nocturno da
miña prima Brunhilde von
Frankenstein que vive
entregada a unhas arias que
ben poderían ser do meu
primo Benedictus, bendito sexa: Öffne deine Flügel, goldene Nachtigall! (Abre as túas
ás, paxaro dourado rousinoliño!) Poden crer nítidamente na
existencia dun primo tan
sumamente sacro, na miña familia alpina moran elementos
insospeitados. Para máis gozo,
eu xa conto cunha firme parroquia de adeptos que fai
circular todo xénero de laretadas sobre unha servidora e o
meu primo, ou é o seu primo?
Non se pode ser alemá e mais
oriunda, non tes nada. A culpa
é de Olegario, o meu taxista
favorito. Preguntoume un día
que se non estaba moi contenta cun papa santo da miña
terra. Da miña terra? dixen
eu. Non me chistou moito, parecía que estivese falando do
meu enterro. Ti non es de
Bavaria? dixo Olegario. Inmediatamente dei a benvida á feliz conxuntura; que
oportunidade máis beata ficar
incluída na santa compaña eu,
que son protestante! Non o
contes a ninguén e tampouco
ao noso perverso embaixador,
non quero que o saiba. O
taxista meu favorito ficou
entre molesto e desvelado. O
qui? dixo. Mon Dieu, ti xa sabes que son un sarcófago. A
Olegario gústalle moito runflar
de glosario esquisito. Conto
contigo, logo, dixen. O meu
taxista parou o taxímetro. Ai
que carallo! dixo. Isto promete. Tusindo de xeito místico
dixen moi católicamente que o
bávaro papa santo era o meu
primo favorito. O teu primo!
dixo como en soños. Pero ti
non es evanxelista? Dixen que
non o era e non dei máis
explicacións, pois gosto moito
dos erros relixiosos. A xente
ultimamente está moi
informada, é tristísimo. C´est
la vie, dixo moi pensativo o
meu taxista. Logo espertou do
seu letargo. Ata o imitas, e
moito! dixo embuído de fe.
Eu, feliz. Outra lenda urbana
argallada por min. A pel é a
mesma! Tan branca coma dun
bebé, e a expresión... tan inocente, case cándido! Non
dixen nada, aínda que o conto
da miña pel branca faime
dano, é irreal, son roiba con
cara de alemá, iso é todo! Teño a pel morena coma unha
moura entre dúas noites. Pois
onte faláronme na sauna da
Solana dicíndo que xa sabían
que eu tiña un número secreto
nun móbil malva eclesiástico
que me enviara o meu primo
papa santo, aínda que eu era
evanxelista, polo visto. Que
piparelas son.♦
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O musical Imperial: café cantante
favorito dos premios María Casares
M.B.
Dez candidaturas, entre elas a de mellor espectáculo, mellor director e actriz protagonista, converten a produción de Teatro Noroeste Imperial: café cantante na favorita da nova edición dos premios
María Casares, os galardóns do teatro galego que anualmente concede a Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena. As
dúas producións do Centro Dramático Galego acaparan un total
de cinco nominacións, tres para O regreso ao deserto e dúas para
Illa reunión, mentres que Final de película, de Áncora Producións,
A raíña da beleza de Leenane, de Teatro do Atlántico, e Hamlet de
RTA-ROSP Corunna, acadan catro cada unha. Os gañadores desta XI edición dos premios daranse a coñecer o 27 de marzo no
transcurso da gala que se celebrará no Teatro Rosalía de Castro.
Por vez primeira na historia
dos premios do teatro galego,
un musical acapara tantas candidaturas. En total, Imperial:
café cantante, a última produción da compañía de Teatro do
Noroeste, fíxose con dez nominacións, entre elas a de mellor
actriz protagonista, dous dos
tres actores secundarios e mellor espectáculo, categoría na
que compite xunto a Illa reunión e A raíña da beleza de Leenane. Escrita e dirixida por
Eduardo Alonso, a montaxe de
Imperial transcorre nos días
previos á guerra civil entre as
paredes dun café cantante do
Vigo dos anos 30. Nel danse cita un espía alemán, un emigrante galego e un capitalista
catalán para dar vida a unha
historia de paixóns, crimes e
espionaxes. Eduardo Alonso,
que opta aos premios de mellor
director, mellor iluminación e
mellor texto orixinal, conferiulle á obra a particularidade de
ter como pano de fondo un feito histórico e de incluír ao lon-

go da montaxe anécdotas e detalles reais tirados dunha destacada documentación histórica.
A banda sonora de Imperial, asinada por Bernardo
Martínez, tamén compite no
apartado de mellor música orixinal. Nesta categoría tamén
optan ao premio a música de
Final de película, tamén de
Bernardo Martínez, e Piti
Sanz polo traballo feito en
Sempre ao lonxe, da compañía
Mofa e Befa.
Con catro nominacións, Final de Película preséntase como outra das destacadas desta
edición. Esta nova montaxe de
Áncora Producións, que xira ao
redor da emigración, loitará no
apartado de mellor escenografía con Hamlet e Imperial, e no
de mellor texto orixinal xunto
con Imperial e Contos troianos.
Final de Película, dirixida por
Gustavo Pernas, arranca coa interrupción inesperada dun filme
nun minicine. Mentres agardan
a que continúe a proxección,
estabelecese un debate entre os

Imperial: café cantante, de Teatro do Noroeste.

asistentes, que pouco a pouco
vai xerando conflitos. Por esta
montaxe, Gustavo Pernas está
nominado de novo a mellor autor en galego dos X Premios
Max, que se entregarán o vindeiro 16 de abril.
Gala na Coruña
O teatro Rosalía de Castro acollerá a gala dos María Casares,
aos que A raíña da beleza de
Leenane, dirixida por Xulio Lago, se presenta con catro candidaturas. María Barcala, que encarna a personaxe de Maureen,
unha muller de máis de corenta

anos, solteira que ten que coidar da súa nai, está nominada
xunto con Luisa Merelas (O regreso ao deserto) e Maxo Barjas (Imperial) ao premio de mellor actriz protagonista.
As dúas producións do
CDG, Illa reunión e O regreso
ao deserto, reúnen cinco candidaturas, mentres que a revisión
realizada por Lino Braxe do clásico de Shakespeare, opta a catro premios, entre os que se topa o de mellor actor protagonista para Luís Tosar. Nesta categoría tamén están seleccionados
Artur Trillo e Toño Casais, ambos por Esperando a Godot.♦
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Animais húmidos
Pequechos dos ríos e dos
lagos, adaptado ao galego por
Xulio Gutiérrez e José María
Heras, é un percorrido polas
zonas húmidas na
procura de
animais.
Pensado
para os lectores máis
pequenos,
cada animal
vaise describindo a si mesmo ao tempo
que amosa unha fotografía.
Hai que adiviñar o seu nome.
Edita Factoría K.♦

Historias de mulleres
en pos da súa autorrealización
María Reimóndez publica O club da calceta
Título: O club da calceta.
Autor: María Reimóndez.
Edita: Xerais.

O club da calceta, novela de
María Reimóndez, é un discurso feminista que ten como obxectivo a consecución dunha sociedade O club
na que a mu- da calceta
ller sexa quen está entre
de desenvol- o mellor
ver libremente da novela
as súas capaci- feminista
dades. As mu- que nas
lleres que a
protagonizan nosas letras
teñen todas se teña
que vencer al- escrito.
gún tipo de
teito que lles
impede a autorealización. É
unha novela feminista e non
unha novela anti-home. Ainda
que nalgunha das historias poida parecer que se forzou a situación en exceso (como é o
caso da de Fernanda).
A novela conta as historias
de seis mulleres ás que a decisión de asistir a un club de calceta remata por cambiar a vida.
A calceta permite que estas seis
mulleres tan diferentes se fagan conscientes de que poden
autoxestionar unha parte do
seu tempo e tamén a súa propia
personalidade. Se o primeiro é
importante, o segundo moito
máis, supón que se acepten a si
mesmas como son, que reacionen e rachen ese teito (só invisíbel ás veces) que non as deixa realizar as súas potencialidades. E conta esas historias co
aparente ar de misterio, inclusive policial, detectivesco, que
dan as crónicas xornalísticas
dunha serie estrañas mortes
que encabezan as historias das
mulleres. Algo absolutamente
prescindíbel; non estorba moito, certamente, mais tampouco
é necesario, o importante son
as historias de Matilde, Anxos,
Rebeca, Elvira, Luz, Fernanda
e Davinia, a tía Davinia, a inspiradora da rebeldía, ganduxada habilmente entre as do club
da calceta. Un club da calceta
que existe porque a tía Davinia
provocou a recuperación da
memoria e nesa recuperación
vai implícito o desvelamento
da súa propia historia.
O club da calceta está entre
o mellor da novela feminista
que nas nosas letras se teña escrito. Porén, a primeira historia, coa importancia que sempre teñen as historias que comezan un discurso, tarda en
atraer a atención de quen a lea.
Matilde, Davinia e compañía
obrígannos a facernos unha serie de preguntas para as que

Unha gata roxa
Factoría K edita A gatiña Rosalinda, de Piotr Wilkon e
Józef Wilkon (traducido por
Urs Taeger e Fe González). A
historia
narra
como unha gatiña
nacida rubia nunha
familia de
gatos
negros consegue facer
a súa vida
contra os convencionalismos
e tópicos. Baila con ratos,
faise amiga dun can e
finalmente convértese en
cantante de éxito.♦

María Reimóndez.

tarda en albiscarse resposta. A
partir de aí, a novela gaña, o
balanzo (colectivo e individual) e as decepcións daquela
xeración, con esperanzas de
cambiar o mundo, que naufraga na rutina e na autoesixencia
de non ser conflitivo resulta
moi recoñecíbel. En xeral, a
partir de aí, as historias están
seleccionadas con moito acerto
para ofrecer unha visión global
da situación da muller que se

PA C O VILABARR O S

sobrepón ás diferenzas sociais,
económicas, relixiosas, físicas,
laborais e culturais. Desde
prostitutas a beatas, desde universitarias a case analfabetas,
desde enormes moles de carne
informe á loira muller obxecto,
desde ben casadas a outras que
conviven con energúmenos ou
aínda cos pais... Todas levan
con elas á calceta un pasado e
presente de frustración, a esa
sesión de psicólogo de axuda

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. VIAXES NO SCRIPTORIUM.
Paul Auster.
Galaxia.

1. LINGUA, NACIÓN E
IDENTIDADE.
X.R. Freixeiro Mato.
Laiovento.

2. OS LIBROS ARDEN MAL.
Manuel Rivas.
Xerais.
3. LOIS E HELENA
BUSCÁNDOSE UN DÍA
DE TORMENTA.

Manuel Veiga.
Galaxia.
4. DRAGONA.
Xavier Queipo.
Xerais.
5. LUAR NO INFERNO.
Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.

2. ESTE CAMIÑO
QUE FIXEMOS XUNTOS.

Antía Cal.
Galaxia.
3. FEISMO? DESTRUÍR UN PAÍS.
Varios autores.
Difusora.
4. O MOVEMENTO LIBERTARIO
EN GALIZA.
D. Pereira & E. Fernández.
A Nosa Terra.
5. A NACIÓN GALEGA EXISTE.
CONVERSAS
CON FCO. RODRÍGUEZ.
Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.
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mútua na que xuntan forzas para comezaren a ser outra cousa.
E se antes mentamos en
destaque a segunda historia, a
de Anxos, na que hai moito
sentimento que axuda ao recoñecimento das personaxes, non
menos destaque merece a terceira, a de Rebeca, nela ficciónase como a sociedade condiciona á persoa até case anulala
e volvela unha boneca de trapo.
Para volver decaer na historia
de Elvira, sen antagonismo durante moito tempo, até que se
solidariza coa traxedia da Antonia. Logo, a de Luz (cínica e
puta) recupera a atención do
lector fundamentalmente a través da ironía e da análise social. Para rematar coa de Fernanda, muller á que non lle falta de nada (salvo unha perna) e
leva unha vida que para si quixeran moitas, amada e comprendida; colofón perfecto, que
sexa amada e comprendida non
quere dicir que non leve unha
vida frustrante.
Entre esas historias vaise
abríndo camiño o club da calceta. Na segunda parte de cada
unha delas comeza a verse a
súa relación co club. Malia que
a medida que avanza a novela o
club da calceta vai tendo meirande espazo, e, no remate, un
capítulo, aínda que non é abondo para que lembremos ben as
vidas particulares de cada unha. A disposición de historias
con diferente pólo de atracción
esixe unha lectura relaxada, reflexiva e concentrada.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Libro
desmontábel
Mónica é unha nena que quere
xogar coa lúa. Así que o pai
construíu unha escaleira enorme para ir
coller a
lúa. Aproveita que
está
encollida e
báixaa. Velaquí o
argumento
de Papá,
por favor,
achégame a
lúa, de Eric
Carle (traducido ao galego por
Chema Heras e Pilar
Martínez), que ten páxinas estensíbeis que fan o libro máis
misterioso. Edita
Kalandraka.♦

Ópera italiana
Gioacchino Rossini compuxo
O barbeiro de Sevilla no
1816. Agora, Kalandraka edita
o libreto e
o disco en
adaptación
de Joan de
Déu Prats
(a tradución
ao galego é
de Vitoria
Ballesteros)
e con ilustracións de Miguel
Gallardo. A historia que se narra nesta ópera bufa é unha
sucesión de enredos onde
finalmente vence a astucia
dun barbeiro ben intelixente.♦
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Longa Lingua
Nº 1. Febreiro 07. Prezo 4 euros.
Edita: Mesa pola Normalización Lingüística.

O responsábel da Mesa na comarca de Lemos, Andrés
Gómez-Chao, explica nunha
entrevista o estado do galego
na zona. Ângelo Gonçalves
achégase á
realidade
de Angola
desde o
punto de
vista da
proximidade idiomática entre galego e
portugués de
Angola. Hadrián Candal entrevista a xuíza Ana López-Suevos. Patricia
Arias recorda a polémica con
Erica Mel sobre a etiquetaxe
unicamente en galego. Nel Vidal dá conta dunhas xornadas
sobre os usos da lingua en relación coa idade. Ademais, artigos de opinión e noticias.♦

Fouce
Periódico labrego de
información técnica e
sindical
Nº 252. Marzo 07.
Coordina: Xosé García.
Edita: Sindicato Labrego Galego.

A principal información do
número deste mes é a análise
do seminario sobre o futuro
das pequenas explotacións que
impartiu o SLG. Tamén se dá
conta das conclusións do
Congreso
de Horta,
Froita e
Flor, que
inclúen a
creación
dunha nova
coordinadora, dirixida
por Pura Seoane. No eido internacional, dáse conta
da negativa do SLG a apoiar a
extensión dos biocarburantes.
Nunha reportaxe explícase o
proxecto de recuperación integral de Rebordechán (Crecente).♦

Infoxove
Nº 11. Marzo 07.
Dirixe: Rubén Cela.
Edita: Xunta de Galicia.

Inclúese unha entrevista con
Luís Tosar na que defende os
seus papeis no teatro. Anúnciase a convocatoria do encontro
informático Xuventude Galiza
Net, que
se celebra
a partir do
30 de marzo en Santiago.
Refírese a
posta en
marcha do
novo programa de
alugueiro da
Xunta, que xa ofreceu 5.000
contratos. Na sección da
Asociación de Escritores participan Xosé Manuel Eyré, Paco
de Tano e Estíbaliz Espinosa.♦

A grande historia dos países
e a pequena historia dos homes
Tradúcese o clásico de Ivo Andric A ponte sobre o Drina
Título: A ponte sobre o Drina.
Autor: Ivo Andric.
Tradución: Jairo Dorado Cadilla.
Edita: Rinoceronte.

Ivo Andric é –con permiso de Danilo Kis– o escritor en lingua serbia máis coñecido no mundo e ler
A ponte sobre o Drina é quizais a
mellor maneira de comprobar
que isto non se debe só á concesión do premio Nobel, en 1961,
ao seu autor.
Esta é unha noMalia
vela singular en
canto que a súa o intenso
protagonista é amor
precisamente a polo
ponte da que fa- pasado
la o título, cuxa que se
historia seguirá desprende
o lector dende a
do relato,
súa construción, no século nunca
XVI, até o come- se nos
zo da Primeira presentan
Guerra Mun- os feitos
dial. A ponte tinxidos
convértese en coas
testemuña de
enganosas
todos os grandes e pequenos cores da
acontecemen- nostalxia
tos vividos polos habitantes
da pequena vila de Visegrad, onde se erixe, o que nos permite
contemplar un vivaz fresco da
existencia na estrema máis oriental de Europa, no corazón dos
Balcáns. O poder otomán, o dominio austrohúngaro, o nacemento dos nacionalismos, os conflitos
relixiosos… mais tamén os amores, as frustracións, os pequenos
problemas da vida cotiá de comerciantes, campesiños e soldados pasan baixo os ollos da ponte
igual que pasan as augas do río
Drina. E non embargante, non estamos ante un relato costumista
que aproveite a diversidade cultural da rexión –e a súa dramática
historia– para outorgarlle maior
colorido á narración, senón ante
unha aposta literaria de moito
maior calado. Xustamente a que
fai desta obra, ao meu parecer, un
clásico do século XX.
En primeiro lugar, hai que
destacar a perspectiva dende a
que aborda Andric o retrato da
realidade en Visegrad. Nos distintos capítulos asistimos a unha
vida que se amosa dura ou ilusionada, mediocre ou heroica,
desapiadada ou exultante, pero
sempre fondamente adherida
aos anceios e desenganos dos
homes e mulleres que a gozan e
a padecen. A descrición da devandita diversidade cultural
existe –mesmo é un elemento
omnipresente– pero Andric deixa claro que, perante os grandes
problemas que afectan a existen-

Ivo Andric. Abaixo, o autor d’ A ponte sobre o Drina diante da construción que o inspirou.

cia, permanece unicamente o ser
humano, só ante o que os clásicos chamaban o “aciago destino”. E non pensen que esta apelación aos clásicos é gratuíta: a
beleza das historias que nos
mostra A ponte sobre o Drina
descansa en boa medida na
grandeza tráxica que lle outorga,
precisamente, a humildade dos
seus protagonistas. Ou dito doutra maneira, na desproporción
existente entre os magnos movementos da Historia e a modestia das vidas de quen os sofren.
En segundo lugar, a forma en
que esta percepción da realidade
opera sobre o texto desemboca
nun estilo que, paradoxalmente,
podemos cualificar de heroico.
Andric mestura elementos históricos con lendas populares e
combina imaxes da literatura

culta con figuras procedentes
dos cantos épicos tradicionais de
tal xeito que consegue crear no
lector a sensación de estar escoitando o recitado dunha vella crónica. Repeticións, emprego dun
nós que implica igualmente a narrador e lector na trama, fórmulas ancestrais (“…e nunca máis,
e xa van catorce anos, se volveu
saber del”)… tecen un clima de
xesta, case mítico, que expón directamente, sen ornamentos.
Non aforra horror e crueldade
–coma na estarrecedora escena
que describe minuciosamente un
empalamento– nin renuncia a
unha ironía que lle imprime ao
relato un humor sutilmente distanciador. Pero non perde de
vista o realmente significante de
cada escena para obter unha vigorosa representación dramática

das potencias que rexen a fortuna dos homes.
Porque en realidade, ao longo da narración deses máis de
trescentos anos, Andric vai debullando anécdotas que son verdadeiras leccións morais engastadas en episodios ateigados de
comprensión da condición humana. A selección de acontecementos que refire conforma unha variada panoplia de asuntos
que nos obrigan a encarar temas
esenciais como o amor, a morte,
a vinganza, a traición, a soidade… Ou sexa, fórzanos a explorar aqueles espazos onde o home debe desafíar os arcanos da
súa existencia. O autor parte de
sucesos sinxelos e vai desenvolvéndoos paseniñamente para ir
extraendo deles, na súa vagarosa evolución, un detallado retrato de cómo os dinámicos engrenaxes da Historia van modificando os repetitivos e inalterados costumes dun pobo, e cómo
estes, ao mesmo tempo, van
empapando coa súa indelébel
substancia os confusos impulsos daquela. A eterna historia,
en fin, do enfrontamento entre o
vello e o novo. Mais cunha formidable vantaxe adicional: que
malia o intenso amor polo pasado que se desprende do relato,
nunca se nos presentan os feitos
tinxidos coas enganosas cores
da nostalxia senón sempre dende unha dignísima sobriedade,
sen concesións ao sentimentalismo fácil nin á melindrosa
afectación emocional na que é
tan doado caer nestes casos. E
sen que falte en ningún momento o sentido crítico que advirta e
denuncie as arestas de calquera
situación, por idílica que a morriña poida pintala.
É certo que esta obra –talvez
xunto coa Crónica de Travnick–
resulta iluminadora á hora de
comprender o que se deu en
chamar o “labirinto balcánico”,
mais isto é así porque Andric é
un observador exemplarmente
dotado, cunha pericia descritiva
e unha perfección no debuxo
dos personaxes que logran
transcender a estampa de costumes para devolvernos a un
mundo de fundamentos primixenios que constitúe a cerna do
noso ser máis xenuíno. Un autor
que pode permitirse o luxo de
dicir as cousas sen rodeos porque posúe a fórmula para decantar o absolutamente esencial
das historias que relata, transformando a súa extrema complexidade, aos ollos do lector,
en diáfana transparencia. Dotándoas da intensidade que só a
gran literatura nos brinda.♦
MANUEL XESTOSO
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Caneiro, a forma e a trama
O autor verinés reflexiona sobre literatura en Os dominios de Caín
Título: Os dominios de Caín.
Autor: Xosé Carlos Caneiro.
Edita: Galaxia, 2006.

Cando un autor (novelista, poeta,
dramaturgo, etc) explica ou quere explicar o que entende por literatura, e máis pola súa propia
literatura, cómpre estar atentos.
Se Raymond Roussel dicía que
todo escritor engana, Roa Bastos
engadía que o escritor que explica a súa propia
obra engana ‘O texto
dúas
veces.
dun
Alén do que dicía
Barico: enfermo
“Penso
que mental
quen escribe pode
obra non pode resultar
ser o seu pro- literatura
pio crítico”. e o dun
Hai xa algúns
grande
meses, Xosé
Carlos Caneiro escritor
entregou Os non selo
dominios de por razóns
Caín, onde ex- ambiguas e
plica o que en- dificilmente
tende por li- explicábeis’
teratura e, tamén, intenta
explicar
un
pouco a propia. Nunha palabra,
entrégalle ao lector as súas apostas, abertamente, polo que o texto, finalmente, abala entre o manifesto e o panfleto, xéneros nobres onde os haxa.
Caneiro, nun momento, di
que non lle interesa nin a historia da literatura, nin a socioloxía
da literatura, nin tantas cousas
sobre a literatura. A el interésalle a literatura (talvez un deses
tristes camiños que levan a algunha parte). Sobretodo, neste
volume, a novela. Mais ao dar
de lado á historia da literatura,
mesmo a socioloxía da literatura, o panfleto ou manifesto, non
nace eivado, mais acaba rengo.
Acaba rengo porque ao esquecer todas esas cousas sobre a
literatura, remata por entregar un
texto inzado dun idealismo tan

Xosé Carlos Caneiro.

X. C ARBALLA

baixo, que o que di non serve para discutir, senón simplemente
para que o autor se autoafirme e
esqueza toda dúbida, sobretodo
cando fala da propia obra.
Por exemplo. Na obra “o importante (...) son os procedementos literarios, a costura literaria,
as formas do contar. O relevante
é o estilo, é dicir, o modo particular (os modos particulares) que
ten a linguaxe para impregnar as
obras literarias”. Pode ser, mais
esquece que moitas obras de calidade nunca entraron na literatura
e se entraron non son lidas con
interese porque nunca se sabe se
se está dentro da literatura, ou,
mellor dito, do que Blanchot chamou “espazo literario”. “Pódese
estar convencido, lembraba non
hai moito Robert Littel, que se
estar a facer literatura e permanecer de feito fóra, do mesmo mo-

do que se pode estar atormentado
polas dúbidas, cando a literatura
está aí desde hai moito tempo. O
texto dun enfermo mental pode
resultar literatura e o dun grande
escritor non selo por razóns ambiguas e dificilmente explicábeis”. Por outra parte, a noción
de “espazo literario” elimina a
noción de calidade: un texto moi
mal escrito pode resultar gran literatura, mentres que outro moi
ben escrito pode non ser gran literatura, e a historia da literatura
está inzada de exemplos (a comezar por Dashiel Hammett, no
primeiro caso; e unha novela dun
gran escritor (como La muerte
del Decano, de Torrente Ballester, por citar só un exemplo, e
dun autor reivindicado por Caneiro) dificilmente pode entrar
no “espazo literario”, na categoría de literatura.

O esquezo da noción de “espazo literario”, por exemplo, leva a Caneiro a esquecer algo
que a historia da literatura pode
explicar: moitas novelas de trama son grandes novelas, aínda
que a trama non sexa o máis
importante. A novela de trama
está escrita por un narrador, que
é o depositario da memoria (a
agora aquí faría falta un excurso
sobre O narrador, de Benjamin,
e sobre a literatura “sintética”,
que non farei). A novela de forma, a gran novela de forma,
nunca se sabe de que vai, só se
le. E iso non quere dicir que sexa superior, ou inferior, á novela de trama: a literatura é a gran
democracia: acéptao todo.
Mais onde máis brilla o idealismo de Caneiro é en espectos
secundarios (?), cando pensa
que calquera tempo pasado, na
literatura (e engadamos, as outras “artes”), foi mellor. Na literatura, sempre pasou o mesmo. Flaubert foi pouco lido cando publicou as súas novelas, algo máis ao final da súa vida.
Sempre existiu a literatura kleenex, como el a chama... e sempre existirá. E a posteridade
nunca é exemplo de xustiza, talvez hai escondidas centos de
obras publicadas no pasado de
gran calidade que nunca coñeceremos (paráfrase de Paul Valéry). Ou cando reclama para a
universidade unha función que
viría a ser algo así como a de
“comité central da revolución”;
ou cando pensa que o escritor
(ou, engado eu, o pintor, ou o
músico, foron algunha vez libres
a respecto dos temas e as formas
escollidas: Mozart, Beethoven,
Rafael, Rossini, Miguel-Anxo
traballaban por “encarga” e con
tantas restricións como os directores de cinema nos USA, e en
certa maneira eran máquinas de
facer cartos. Como os grandes
directores de Hollywood, e eis
están as súas obras.
Podíase continuar, mais hai

que ir acabando, non sen antes
recomendar os textos sobre Otero, sobretodo, e algún máis. Tan
discutíbeis como o conxunto da
obra, máis cheos de paixón, aínda que ás veces é unha paixón cegadora e mesmo cega. Con todo,
é de agradecer que un escritor demande, con outras palabras, “revolución” na literatura, e non “reforma”, e que lembre, como o
narrador de A la recherche... que
“a verdadeira vida, a vida finalmente descuberta e esclarecida, a
única vida xa que logo realmente
vivida, é a literatura”. Aínda que
moitos lectores galegos non a vivan nas súas obras.
Como isto se converteu nunha sucesión de citas, para acabar,
quizais sería bo recordar por que
convén deixar en paz os escritores kleenex: “Moitas das persoas
que amo e estimo irrítanse contra
as popularidades actuais, Eugène
Sue, Paul Féval, logogrifos en
acción; mais o talento destas persoas, por moi frívolo que sexa,
non existe menos, e a cólera dos
meus amigos non existe, ou mais
ben existe de menos –porque é
tempo perdido, a cousa menos
valiosa do mundo. A cuestión
non é saber se a literatura do corazón ou da forma é superior á literatura de moda. Isto é unha
gran verdade, cando menos para
min. Mais non será do todo xusto até que non teñades, no xénero que vos queirades instalar, o
mesmo talento que Eugène Sue
no seu. Tendes que prender o
mesmo interese con outros medios; tendes que posuír unha forza igual e superior nun sentido
contrario; dobrade, triplicade,
cuadriplicade a dose até chegardes a unha concentración igual, e
xa non teredes dereito a calumniar ao burgués, porque o burgués está en vós. Até aquí, vae
victis!, porque nada é máis verdade que a forza, que é a xustiza
suprema” (Baudelaire).♦
X.G.G.

Dicionario de Mulleres G alegas
Aurora M arco
Un libro que recolle a vida de centos de mulleres
que tiveron un papel destacado na vida pública e
que logo a sociedade relegou ao anonimato.
A NOSA TERRA
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A fundación que leva o nome de
seu pai, funcionou moi poucos
meses despois da súa morte.
Cal é o balance deste tempo?
Puxémola en marcha aos catro meses de el morrer. Démonos
conta na familia que había un
sentimento social, ademais da
perda humana, de que a súa obra
tiña que ter unha continuidade, e
de que toda aquela adhesión de
cariño debía recollerse dalgún
xeito. Por unha banda para administrar o legado material que ten
que ver cos seus fondos bibliográficos e documentais, como
noutros escritores, pero tamén o
legado simbólico de todo o que
tiña que ver coa súa ‘axenda de
contactos’, de xente que en España e noutros países coñecían Galiza ao seu través. A Fundación
podía servir para todo iso e mesmo para darlle continuidade a
proxectos que sabiamos que a el
lle interesaban porque era un home polifacético. FÍxose un patronato moi amplo, que vai da Xunta ás Deputacións, diferentes
concellos, editoriaIs, as caixas de
aforro ou o Consello da Cultura.
O sol do verán foi unha obra
editada postumamente, sempre
existe a curiosidade de saber se
deixou materiais inéditos.
Dentro do fondo documental
hai cousas de valor narrativo e literario, quizais máis interesantes
para especialistas, porque son
edicións anotadas, pero tamén
hai material inédito, aínda que
polo que coñezo non do tamaño
da novela póstuma. Entre os traballos que me gustaría ver feitos
por algún editor, será a recompilación da súa narrativa curta e aí
si que pode haber inéditos. E desde logo hai documentación con
interese histórico, porque meu
pai recolleu datos –moitos deles
non usados en vida– e informacións que deixou anotadas das
súas relacións políticas e institucionais. Nos últimos anos da súa
vida foi consciente da necesidade
de sistematizalas, porque durante
moito tempo foi almacenando en
caixas sen orde. Agrupou cousas,
tamén en arquivos de ordenador,
coido que con intención de facer
unhas memorias algún día. Nos
tempos que leva en marcha a
Fundación, centrouse máis en facer actos de proxección social e
mediática, que non só en traballar
sobre Carlos Casares escritor.
Agora hai que recompilar a fondo todos os seus arquivos e fomentar a investigación e os traballos sobre a súa obra.
A súa segue a ser unha
obra viva entre os lectores?
Polas liquidacións das editoriais vexo que case vende
máis que en vida. Galaxia agora
ten unha colección Biblioteca
Carlos Casares, que inclúe todo,
mesmo obras que el era reticente a republicar como Cambio en
tres. Puxéronse no mercado todas as súas obras e agora estanse editando os seus artigos na
Voz de Galicia. En conxunto a
parte relativa ás colaboracións
xornalísticas é enorme.
E hai máis fondos na
prensa desde os anos 60.
É moi extensa, publicou en
moitos xornais, en A Nosa Terra,
El País, La Región, Diario16...
fixo crítica literaria moi precoz-

Håkan Casares
‘O meu pai gardaba narrativa curta
inédita’
XAN CARBALLA

Hai cinco anos, o 10 de marzo de 2002, morría Carlos Casares. O
seu fillo Håkan (Halmstad, 1974) cóntanos os proxectos realizados
neste lustro pola fundación que leva o nome do escritor ourensán e
aponta a súa perspectiva de normalización do galego desde a
súa biografía de rapaz trilíngüe e profesional da sociolingüística.

X. C ARBALLA

mente. Hai moito traballo por facer nesa dirección e pódese ver
as súas posibilidades nun traballo de Marcos Valcárcel editado
polo Liceo de Ourense con traballos e xornais dos anos 60/70.
E para unha biografía a
fondo haberá que agardar
que pase un tempo?
El foi unha persoa central no
que ten que ver cos anos finais
do franquismo, a transición e a
consolidación das institucións
autonómicas. É unha das persoas
que enlaza cos vellos galeguistas, a través de Piñeiro principalmente; recolle o testigo de Galaxia e renóvaa e ten presenza política activa no primeiro parlamento autonómico e tamén no
Consello da Cultura que presidía
cando morreu, na Academia Galega e tamén en institucións estatais. Tamén foi renovador, no seu
momento, da literatura galega e
afinal un autor canónico, por iso

unha biografía seguro que se escribirá, pero non sei se agora ou
máis adiante. Nós sempre ofreceremos colaboración para quen
estea interesado. Como deixou
un ronsel de entrevistas e opinións en todo tipo de medios, e
como non era escollido e falaba
con todo o mundo, queda moito
onde rastrexar. Pola miña parte
estou co meu irmán Christian
nun proxecto de recoller en entrevistas coas súas persoas máis
achegadas, familiares tamén, para fixar os testemuños orais e
que non se perdan as lembranzas
co paso do tempo. Na Fundación
seguiremos traballando en acumular todos eses fondos.
E están as súas afeccións
que se coñecían pola prensa,
da fotografía e outros coleccionismos, tamén o cine.
Algunhas delas máis como
fetiche, pero sempre se informaba ben e se poñía ao día. Co-

mo fotógrafo fixo cousas que
poden ter interese e as películas
que preparou en Super-8, varias
delas familiares, estaban elaboradas con guión e planificación
de rodaxe, iluminación e montaxe. Non son quen de valoralas
pero pertencen a unha época na
que non estaba tan estendida a
imaxe en movemento como
despois da chegada do vídeo.
O seu traballo profesional
nestes anos está centrado na
sociolingüística e, en orixe familiar, vostede é un home de
formación trilíngue (sueco, galego e castelán). Dalle unha visión singular para o seu oficio?
A miña visión sociolingüística é a do estudo científico pero tamén a procura dunha utilidade da
militancia lingüística. Miña nai
falábanos a mantenta só en sueco,
meu pai en galego, entre eles durante un tempo entendéronse en
inglés pero despois os dous coñe-

cían galego e sueco e usábano.
Entre os irmáns de cativos usamos o castelán un tempo. Era unha situación que desde moi cedo
convidaba á reflexión porque te
manexas en varios códigos e podes facer cousas que outros non
fan, mesmo falar en segredo diante doutra xente, transferir estruturas dunha lingua a outra,... A reflexión sobre lingua e poder foi
posterior. En Suecia hai minorías
lingüísticas, pero o sueco ten a dimensión clásica do estado-nación
cunha lingua única, con pouca
posibilidade de conflito. Pero vivín en Galiza o que significa o
conflito e o proceso de substitución, porque me movín en ambientes moi dispares, colexio público, vila pequena, por amizades
de meus país con xente de clases
sociais máis acomodadas, despois no instituto en Vigo cunha
comunidade co comportamento
lingüístico propio da cidade... Como outros falantes galegos experimentei as incomodidades e rexeitamento que tiveron outros rapaces galego falantes. Ser trilingüe se cadra dáme elementos de
comparación interesantes.
Un dos seus traballos é sobre o galego e a mocidade. Vista a súa análise onde hai que
poñer o acento para avanzar?
A situación está mudando e
hoxe é un momento de crise. Non
se sabe cal vai ser o camiño. Hai
unha estabilidade despois dunha
caída masiva do galego en todas
as franxas de poboación, que segue pero quizais freou algo esta
tendencia nas xeneracións máis
novas. No libro que fixen con
Henrique Monteagudo e Anxo
Lourenzo dise que quizais a perda
de falantes estea tocando fondo.
Aínda tomándoo con prudencia
sabemos que estamos nun momento ideal en canto a capacitación. O 100% da mocidade le e
escribe correctamente, e entende e
fálao con capacitación. Con salvedades dalgúns prezuízos e esterotipos que permanecen, as actitudes lingüísticas son boas e desde
logo mellores que hai trinta anos.
Pero tamén hai cada vez menos
nenos aos que se lles aprende galego nas familias e o grande dato
negativo é que os usos non paran
de caer sistematicamente. Se hai
posibilidade de cambio, e sendo
tendencias sociolóxicas, pódese
actuar para mudalas. Hai que incidir nas poboacións que manteñen o galego, rurais e de certas
vilas, e na mocedade. Aínda que
iso sexa unha perogrullada é importante: o ensino si, pero non só,
tamén é importante saber que sociedade queremos. O consenso é
preciso pero nunca acabamos de
materializar os obxectivos e fins.
Probabelmente non queremos
unha sociedade monolíngüe en
galego nin en castelán, pero unha
sociedade multilíngüe que significa? Como queremos que sexan
os usos sociais? Queremos preservar determinados espazos a
toda costa, queremos entrar nos
que o galego non estivo,...? Todo
iso hai que definilo. traballar na
planificación e facer pedagoxía
das limitacions dese proceso.
Porque os cambios sociais deben
lideralos as institucións, pero a
sociedade é a quen ten que vencer as súas resistencias.♦
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‘Fóra de xogo’ cumpre 100 libros
A colección de Xerais para a mocidade vendeu 500.000 exemplares
CÉSAR LORENZO GIL
A colección literaria ‘Fóra de
xogo’, que edita Xerais, chega
ao seu libro número 100. Nos
seus máis de 12 anos de historia abriu unha canle de lectura pensada para os mozos e
coñeceu o éxito de público
para unha ducia de autores.
No 1994 toda a xente que traballaba en Xerais vivía ilusionada o
nacemento dunha nova colección
de libros. A discreción habitual
nos lanzamentos editoriais non
podía agochar un desmedido entusiasmo por un novo modelo de
literatura. “Daquela intuiamos
que había un espazo da edición
descuberto que se podía cubrir
con aquelas lecturas”, conta o director de Xerais, Manuel Bragado. “Durante a década do 1980
os mozos galegos lían na súa lingua os clásicos da colección ‘Xabarín’, unha contribución fundamental para o inicio da lectura en
galego. Despois naceu ‘Merlín’,
que atendía os nenos pero que
deixaba sen atención os maiores
de 13 anos”, conta.
Na primeira fornada saíron
catro títulos, A sombra cazadora, de Suso de Toro; Tristes armas, de Marina Mayoral, Asús-

tate, Merche!, de Fina Casalderrey e Flanagan de luxe, de
Andreu Martín e Jaume Ribera.
Desde entón, cada ano edítanse
oito volumes nunha disciplina
con bos resultados comerciais.
Indica Bragado que no debate non estaba discernir se existe
“iso da literatura xuvenil” senón
“publicar textos que sirvan para
formar o criterio lector nesa faixa de idades de entre os 14 e os
18 anos, sen que iso signifique,
de ningún xeito, rebaixar a calidade literaria ou vetarlle a lectura aos adultos”. Para o director
de Xerais, xa no propio nome, a
colección levaba varios sinais da

súa identidade. “Chamouse ‘Fóra de xogo’ polo que suxire de
transgresión pero tamén polo
que ten de fronteirizo, entre idades, sentimentos, xéneros…”
A colección colleitou numerosos éxitos, sobre todo entre o
público. A día de hoxe xa se venderon aproximadamente 500.000
exemplares e hai máis de dez títulos que xa van pola décima edición. Asemade, son autores de
‘Fóra de xogo’os que máis se traducen a outras linguas, caso de
Agustín Fernández Paz (o escritor máis vendido de Galiza), Fina
Casalderrey, Xabier P. Docampo
ou Jaureguizar, entre outros.

Este texto foi lido pola conselleira de Cultura no
acto de entrega do premio Patrimonio Europeo

Bragado tamén destaca que a
colección serviu para acoller textos moi representativos da literatura actual. “Hai que pensar que
aí publicamos toda a serie de
Herbert Brennan sobre o portal
dos elfos, as máis importantes
obras de J. R. R. Tolkien, O hobbit e O Señor dos Aneis ou todos
os libros do detective Flanagan”.
‘Fóra de xogo’ tamén fixo
“revivir” clásicos da literatura
galega adecuados aos rapaces,
como Arnoia, Arnoia, de Xosé
Luís Méndez Ferrín, O segredo
da Pedra Figueira, de María
Xosé Queizán ou Irmán Rei Artur, de Carlos G. Reigosa. “Incluílos na colección significou
darlles de novo valor, achegárllelos a uns lectores que, doutro
xeito, non os coñecerían”.
Para Manuel Bragado, ‘Fóra
de xogo’ serviu de “exploradora”
dun sector de lectura que deu
grandes froitos noutras coleccións. “Estamos orgullosos de
que hoxe existan iniciativas como
‘Costa Oeste’(Galaxia) ou ‘Periscopio’ (Edebé)”. O editor reflexiona sobre o máis valioso destes
12 anos. “Tamén me dá bastante
fachenda ter creado un catálogo
de boas lecturas, de libros moi
importantes e de autores que lle

deron prestixio á colección. Penso que a creación do novo premio
Fundación Caixa Galicia para
textos xuvenís ese obxectivo está
asegurado para o futuro.”
Cambios no deseño
Este mesmo mes, Xerais publicará os números 100 e 101 da
colección, A pomba e o degolado, de Fina Casalderrey, e Investigación 091, de Pepe Carballude. Xa en maio editará As
mans do medo, de Xosé Miranda, e Barrotes dourados, de
Pasqual Alapont. “Para celebrar a centena imos darlle un
retoque ao deseño da colección
para que non perda frescura”.
Ao tempo que sae o número
100 de ‘Fóra de xogo’, aparecerá a nova colección ‘Xabaril’,
refundación da clásica ‘Xabarín’ con novo formato. Os dous
primeiros títulos serán O can
dos Baskerville, de Arthur Conan Doyle, e O escaravello de
ouro, de Edgar Allan Poe. “A
nosa idea é recuperar as vellas
traducións de tantos clásicos inmortais que xa estaban en galego e completar o catálogo con
textos inéditos no noso idioma”, explica Bragado.♦

para o cabo de Fisterra, celebrado no mosteiro
de Yuste (Extremadura) o 19 de marzo do 2007.

Fisterra: onde realmente existe a maxia
ÁNXELA BUGALLO
Se lles digo que veño dun lugar de Europa no que a terra semella chegar á súa fin,
no que os poetas recollen o mar nos seus
versos, no que a auga é benzón en ritos de
fertilidade e a gaita se volve melancólica
e brava soando cara ao horizonte poderían pensar que falo dun espazo máxico e
literario, inexistente e mítico, máis propio de soños que de realidades.
Se ese é o seu primeiro pensamento,
sinto ter que dicirlles que están trabucados. Dalgunha maneira, a miña orixe e
destino é unha sorte de Ítaca marabillosa
mais que existe e se transmuta a cada paso en infinidade de poemas, composicións musicais ou obras artísticas e que
vive a través dunha impresionante riqueza patrimonial e paisaxística e unha cultura tradicional da que nos enorgullecemos
Podo, polo tanto, falar de historias e
monumentos, de lendas e tradicións pero,
se me permiten, quero comezar referíndome ao inmenso acervo cultural nado na
nosa fin da terra e que chega até os nosos
días, na voz de poetas como Manuel Rivas, Modesto Fraga, Alexandre Nerium,
Marilar Aleixandre, César Antonio Molina e tantos outros, na música de Carlos
Núñez ou Milladoiro –que toman o topónimo nas súas composicións– ou incluso
no nome que acompañou sempre ese personaxe singular que nos acaba de abandonar, ese poeta, editor e inventor do futbolín que percorreu o mundo chamándose Alexandre Finisterre.
Comprenderán que, se por algo repara-

ron tantos seres marabillosos durante sécuen Yuste para destacar a súa importancia
los neste maxestuoso cabo, razóns non me
cultural na historia e na creación da idenfaltarán para congratularme agora pola obtidade de Europa, compartindo esta ceritención deste galardón que recoñece a Fismonia tamén co Arquivo Histórico da Coterra como patrimonio de Europa enteira.
roa de Aragón ou a Residencia de EstuPremian o lugar
dantes de Madrid adeque desde a Antigüidamais dunha serie de
ompráceme
de converteuse na fin
bens culturais como a
do mundo coñecido, o
Acrópole de Atenas ou
convidalos
a
coñecer
punto máis occidental
a Abadía de Cluny, enda vella Europa, a fron- as máis belas paisaxes, tre tantos outros, cos
teira co descoñecido, co
que nos congratulamos
alén misterioso do que a igrexa de Santa María de ser premiados nesta
ninguén sabe e que, pafeliz convocatoria.
de Areas, as ruínas
ra moitos, converteuse
Compráceme inen metáfora da morte.
mensamente
poder
da ermida
Recoñecen o punto sidesde esta tribuna connalizado para infinidavidalos
a
visitaren
este
de San Guillerme,
de de navegantes en
histórico lugar, a coñeo monte do Facho e
fontes clásicas que fan
cer as máis belas paisareferencia ao cabo Fisxes que fascinaron tanas
Pedras
Santas
ou
terra ao que Estrabón
tos navegantes e viadenomina promontorio deleitarse no horizonte xeiros, a igrexa de SanNerio e que supón a deta María de Areas, as
sen fin do faro
rradeira etapa dos caruínas da ermida de
miños que desde EuroSan Guillerme, o monque
culmina
no
alto
pa converxen en Sante do Facho e as Pedras
tiago, o lugar mítico no
Santas ou deleitarse no
de
Santo
Uxío”
que se dan cita lendas e
horizonte sen fin do faritos que veñen de vero que culmina no alto
llo, pero que aínda atode Santo Uxío. En Fispan eco na nosa heterodoxa contemporaneiterra non lles será difícil encontrar algún
dade. Reza, neste sentido, a cantiga: “O que
poeta que lles sirva de guía –non hai moivai a Compostela/fai ou non fai romaría/se
tos anos alí naceu un verdadeiro ‘Batallón
chega ou non a Fisterra”
Literario’– e, de seguro, contaranlles coAo cabo Fisterra chegamos hoxe aquí
mo alí, en excepcional marco, versos, can-

‘C

cións e moita enerxía defenden un mar co
que comparten pasado e futuro e que marca, coma poucos, a propia historia dos habitantes desta terra.
O cabo Fisterra é patrimonio de Europa
e patrimonio de todos os galegos que sabemos valorar a riqueza da paisaxe e a historia que o foi conformando. Agradecemos
este recoñecemento porque, sen dúbida,
abriralle novas vías ao coñecemento para
un lugar destino de peregrinacións, un espazo de gran riqueza patrimonial cun pasado que garante, en certa maneira, o seu propio futuro. A Consellaría de Cultura e Deporte do Goberno Galego que hoxe represento é consciente da importancia deste galardón e comprométese a responder ás expectativas que con el se mira a este privilexiado cabo de historia e futuro. O cabo Fisterra é, en Galiza, unha área de especial
atención turística e cultural e queremos que
toda a súa riqueza se converta en valor non
só para os novos visitantes senón tamén para beneficio dos veciños da Costa da Morte, a bisbarra na que se enmarca. Conservar,
incrementar e divulgar a riqueza do cabo
Fisterra é, para nós, unha grata obriga que
se ve agora recompensada coa concesión
do premio do Patrimonio Europeo.
Quedan, pois, convidados a visitaren o
espazo máxico que foi considerado fin do
mundo, pero que, para os galegos non era
senón punto de encontro, o do mar que nos
une con América e o do camiño que é conexión histórica con Europa. Con estas vías de
mar e terra constrúese a nosa historia.♦

O CINE GALEGO PREMIADO
EN MÁLAGA
M.B.

O audiovisual galego fíxose un oco no palmarés da décima edición do Festival de Málaga, un dos máis destacados do cine estatal. A película dirixida
polo ourensán Rodrigo Cortés, Concursante, acadou os premios da crítica
e o de mellor fotografía, mentres que a película O menor dos males, de Antonio Hernández, recibiu tres galardóns. A Biznaga de Plata á mellor actor
de reparto recaeu en Nancho Novo pola súa interpretación en Túa sempre.
A cooprodución de Continental
na que tamén participa a TVG,
Concursante, fíxose con dous galardóns na pasada edición do
Festival de Málaga, entre eles a
Biznaga de Plata ao premio da
crítica. Rodrigo Cortés debuta no
eido da longametraxe cunha crónica do ascenso e a caída dun home normal atrapado nas redes
dun premio trampa. O actor Leonardo Sbaraglia interpreta na fita
a Martín, un profesor asociado
de Historia da Economía que se
converte no gañador do premio
máis importante da televisión.
Rodeado no reparto por Luís Zahera, Chete Lera, Miryam Gallego e Myriam de Maeztu, o protagonista pronto descobre que ser
millonario é demasiado caro.
Ademais do premio da crítica, Concursante recibiu a Biznaga de Plata á mellor fotografía.
Pola súa banda, O menor dos
males, primeira longametraxe da
produtora Voz audiovisual, fíxose
con tres premios, o de mellor
guión (Antonio Hernández e Antonio Galeano), mellor actriz de
reparto (Verónica Echegui) e o
premio ao mellor vestiario, que recaeu na galega Ruth Díaz Pereira.
O menor dos males é unha comedia negra, que ten como eixo
central o reencontro entre dous irmáns. Dirixida por Antonio Hernández a película foi rodada na localidade coruñesa de Pontemaceira. Na película participan ademais
os actores Antonio Durán ‘Morris’, César Cambeiro, Xavier Deive, Berta Ojea e Carmen Maura.
Tamén se fixo con premio o
actor Nancho Novo pola súa interpretación en Túa sempre, de
Manuel Lombardero.♦

RATIÑO PÉREZ
NOS ESTADOS UNIDOS
A película de Filmax Perez,
O ratiño dos teus soños, de
Juan Pablo Buscarini foi elixida Mellor película de animación 2007 na décimo
cuarta edición do Festival de
Cine Latino de San Diego,
celebrado en Estados Unidos
entre o 8 e o 18 de marzo.
A película, que tamén
acadou o goya á mellor película de animación, visitará
Nova York para participar
no festival de Tribeca, entre
o 25 de abril e o 6 de maio.♦

Leonardo Sbaraglia, protagonista de Concursante.
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DESEÑOS

da lata de conservas
á bandeira de Nunca Máis
M.B.

Carteis, ilustracións, portadas de revistas, deseños
publicitarios... Pontevedra acolle até o 30 de marzo
a exposición Deseña GZ, que recolle ao redor dun
cento de traballos de deseño gráfico tanto históricos
como contemporáneos, e o proxecto Icono GZ, dúas
iniciativas postas en marcha polo Departamento de
Comunicación do Concello de Pontevedra, coas que
se persegue dinamizar o casco histórico pontevedrés
e dar a coñecer o traballo dos creativos galegos.
A mostra Deseña GZ exhibe, até
30 de marzo, ao redor dun centenar de obras tanto históricas
como contemporáneas. Así, Deseña Histórica ofrece na Casa
das Campás un pequeno percorrido pola creatividade galega do
século XX, dende 1900 até
1990. Nela poderán verse a reprodución do cartel feito por
Luís Seoane polo estatuto galego, portadas das publicación como Atlántida, Industrias Pesqueras, Tintimán, Galicia Nova
e A Nosa Terra. A escolma, realizada por Xurxo Lens, inclúe
neste percorrido de carácter divulgativo, a primeira imaxe corporativa da Xunta de Galicia, o
Pelegrín ou a bandeira de Nunca
Máis. A Casa das Campás acolle
este apartado histórico co que se
busca afondar ademais na importancia que tiveron os núcleos
comerciais ao longo da historia,
as dificultades que levaba consigo o déficit industrial ou como a
publicidade galega estivo inicialmente ligada ás conserveiras.
Deseño contemporáneo
Mentres que o apartado histórico
achega o espectador á produción
que se realizou durante o século
pasado, Deseña Contemporánea
fai o propio cos deseños actuais.
Esta mostra, que ten repartidas as
obras que o integran por cincuenta
locais da zona histórica, parte da
creación, varios meses atrás, do
Fondo Documental do Deseño Galego (www.desenhogalego.org),
unha plataforma en formato electrónico con vocación de servirlle
de soporte permanente ás tendencias gráficas e propostas dos creativos galegos. No tempo que leva en
marcha, o fondo recibiu máis de
mil traballos. O pasado mes de febreiro un comité de expertos, composto por Xosé María Torné, Xurxo Lens, Uki Permuy, Fernando

Marcos Vilela.

Taktika.

Rei Zentolo.

Suárez, Pablo Rodríguez, Salvador
Vázquez e Manuel Prieto, seleccionaron o centenar de obras agora
expostas. Entre o material exhibido
poden contemplarse os traballos de
Luís Carré, Xoán Piñón, Xulio Villarino, Xurxo Lobato, Rafa Cáccamo, Kalandraka e Rei Zentolo,
entre outros.
Viño en deseños
Outro dos apartados da mostra
atópase no Pazo de Mugartegui, sede da Denominación de
Orixe Rías Baixas. Aquí albérganse obras de deseño gráfico
promovidas polas distintas
adegas que forman parte desta
denominación, dende etiquetas, botellas e orixinais a óleo
até carteis promocionais.
Neste mesmo edificio presentarase unha pequena selección de
publicidade institucional de Pontevedra e da súa cooperadora do
norte de Portugal, Braga.
Galiza en iconas
Outra das iniciativas postas en
marcha polo Departamento de
Comunicación do Concello de
Pontevedra é Icono GZ, que busca
implicar a cidadanía na selección
dos dez mellores símbolos icónicos que definen o país. Para a
mostra o deseñador Kiko da Silva
realizou unha serie de corenta pictogramas dándolle unha volta aos

Dinamización europea
Varios meses despois da posta
en marcha do Fondo Documental do Deseño Galego, saen á rúa as melloras propostas
que o integran. A través de
dúas iniciativas do Departamento de Comunicación do
Concello de Pontevedra, De-

Xurxo Lobato.

seña GZ e Icono GZ, integradas dentro do proxecto europeo Interreg III PontevedraBraga 2007-2010 para a dinamización dos centros históricos, Pontevedra converterase
até o 30 de marzo na capital
do deseño galego.♦

Jero.

tópicos que se aplican á Galiza,
entre eles, a chuvia, os pementos
de Padrón, o camiño de Santiago,
o carro de bois, a compaña, o toxo
ou a gaita. Impresas en grandes
lonetas penduradas nas rúas e balcóns do centro histórico, o público
poderá escoller co seu voto a través da rede ou nas furnas instaladas na Casa das Campás e no Pazo de Mugartegui, os deseños cos
que máis se identifican.
Actividades paralelas
Durante o transcurso de Deseña
GZ, poranse en marcha en paralelo un ciclo de conferencias sobre
o deseño en Galiza, impartido por
profesionais do sector que achegarán a súa experiencia e a súa visión do panorama galego. A empresa pontevedresa Rei Zentolo e
a axencia Ovo publicidade son algunhas das convidadas. Tamén se
achegará a Pontevedra Xosé María Torné, creador da bandeira de
Nunca Máis, o 27 de marzo, e
Cándido Alonso o 28.♦
Tino Viz.

Torné.
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RON ENGLISH E
A MOSTAR SEVDAH
REUNION
NO PLAY DOC

cidade de Mostar, que culminou
coa destrución da súa emblemática ponte, e como a cidade, despois da súa reconstrución, aínda
segue dividida.
Ljiljiana Butter e a Mostar
Sevdah Reunion expresan nas
súas cancións un sentimento de
identidade moito máis profundo
que as novas entidades políticas
nacidas na antiga Iugoslavia.
Ron English convértese noutro dos protagonistas desta terceira edición. Este polifacético e
subversivo artista estará presente
en Tui a través da mostra deseñada polo propio creador durante os días do festival. Ron English transforma os valados publicitarios para sacar á luz as intención que se ocultan tras as
mensaxes propagandísticas. Proxectarase ademais POPaganda:
The art crimes of Ron English,
unha longametraxe irreverente
dirixida por Pedro Carvajal sobre a obra deste artista.
Tamén actuarán Azidchild &
Iso (Cray1 Labworks), o venres
23 de marzo, e dj Casius Tonen
& Error Video o sábado 24.

M.B.

Os subversivos carteis do norteamericano Ron English e os
ritmos balcánicos da Mostar Sevdah Reunion preséntanse
xunto a unha interesante sección oficial como o máis destacado
da terceira edición do Play Doc, un festival que se consagra a
nivel internacional e que desta banda achegará a Tui algúns dos
mellores documentais producidos no último ano.
Durante cinco días, Tui converterase no escaparate miñoto do mellor xénero documental producido no último ano coa celebración
do festival internacional de documentais Play Doc. Con esta terceira edición a cita consolida a
proposta de achegar a Galiza algunhas das mellores producións
documentais, musicais e artísticas ao tempo que medra o interese e a participación que esperta
fóra das nosas fronteiras.
De entre máis de cincocentas
fitas recibidas, pasaranse en Tui
ao redor de vintecinco obras procedentes de Nova Zelandia, Suecia, República Checa, Reino Unido, Canadá, México, Croacia ou,
por primeira vez, de Sudáfrica. Na
sección oficial de longametraxe
competirán as películas An ordinary family, na que o director Fredrik Gertten mostra a través dunha familia arxentina como foi a vida da clase media arxentina despois do corralito. Compiten na
mesma categoría Estrelas da liña,
de Chema Rodríguez que refle-

Cine lusófono e galego

Arriba, fotograma de An ordinary family, película do sueco Fredrik Gertten e, abaixo,
a formación musical da Mostar Sevdah Reunion.

Cartaz de Ron English.

xiona sobre a prostitución, KhaChee-Pae, na que director cédelle
a cámara aos nenos dun orfanato
para retratar a través dela as súas
vivencias, Sisters in law, rodada
en Camerún, Voyage en Sol Majeur e The moter’s house.
A sección oficial de curtametraxes abandona o compoñente
social que este ano caracteriza o
de longas para centrarse no as-

pecto máis creativo e intimista.
Unha delas é A girl named Kai,
da realizadora Kai Ling Xue, que,
a través de material filmado en
super-8 e 16mm, abre o seu diario
íntimo descubrindo ao espectador
as súas paixóns, soños e segredos.
Tamén se presentan neste apartado Dando de comer aos patos, a
mexicana Quero ser piloto, a croata Plac, a lituana Uku Ukai e A
intimidade dos descoñecidos, na
que Eva Weber explora o conflito
entre o privado e o público.
Como novidade o festival inclúe un ciclo de conferencias e debates dirixidos a emprendedores
do audiovisual galego co que se
tenta abrir vías de comunicación
directas entre os profesionais galegos e o resto de Europa. Moderadas por Enrique Nicanor, as xornadas, que se celebrarán o 23 e o

24 de marzo, contan coa participación de Catherine Buresi, Jacques Laurent e Linda Beath.
Música
A música volve ser un dos eixos
centrais sobre os que pivota a cita. Desta vez achegarase a Tui unha das principais referencias da
música dos Balcáns, concretamente de Bosnia e Herzegovina,
o tándem Ljiljana Butter e a Mostar Sevdah Reunion, que actuarán
o sábado 24 de marzo na sala Metropol de Tui.A gran voz da Europa do Este estará acompañada no
directo polo MSR, protagonistas
do documental Sevdah. A ponte
que sobreviviu, que será proxectado na sección informativa do
festival. Nel nárrase como xurdiu
a banda tras a guerra que asolou a

Outro dos apartados do festival está dedicado as producións lusófonas. Desta banda no Atlántico poderán verse a última obra de Ainda
há pastores, de Jorge Pelicano, sobre a realidade de Casais de Folgosinhos, Angola saudades de
quem te ama, dirixida por Richard
Pakeppa, e Un pouco mais do que
o indiana, de Daniel Blaufuks.
O festival tamén abre unha
fiestra exclusiva ao xénero feito
no país coa sección Foco Galicia.
Nela pasaranse Bs.As. de Alberte
Pagán, que se vale das fotografías familiares para reflexionar sobre a emigración e os lazos que
atan Galiza e Arxentina, Pensando en soidade, sobre a figura de
Marcos Nine, Soños desde o
abismo de Sandra Sanchez ou
Traballadores do contrabando,
dirixido por Víctor Coyote. Tamén se estreará, dentro do apartado Play-avid.doc, o documental
Fronteiras de Rubén Pardiñas,
gañador do Xpréssate Tui’06.♦

Pulpiño Viascón, o músico da serra
M.B.
Prefire que o definan como bufón
da música, porque os seus espectáculos e a súa traxectoria están
marcadas polo clown e polos traballos musicais. Pero o que realmente lle acae a Pulpiño Viascón
é a etiqueta de versátil, porque
tanto interpreta a Chopin cun serrón, como crea a canción do verán escollida no concurso A polo
ghit, ou colabora con músicos da
talla de Manu Chao, Tonino Carotone e Susana Seivane. Agora
veñen de presentarse dous dos
proxectos que ten en marcha: a
Banda de Pulpiño Viascón e o
grupo Bonovo. Ademais é un dos
intérpretes que participan no disco homenaxe aos Diplomáticos.
Pulpiño Viascón é un vello
coñecido da música galega, cunha traxectoria musical que se iniciou aos dezaseis anos, e que o
levou por bandas como Parada
Discrecional, Os Verghalludos,

Os Diplomáticos de Monte Alto to un disco. Composta por Fran
ou o Jarbanzo Negro.
nos teclados, Mangüi na batería,
Músico, actor e compositor Miguelón na guitarra e na voz e
Pulpiño Viascón, ademais de to- Amil na batería, a formación percar doce instrusegue a idea festeimentos, entre
ra e novidosa coa
eles o serrón, a
que naceron grubatería e a gaita,
BONOVO en directo pos como Os Dié clown, un
plomáticos ou Jarmundo co que
banzo Negro. Cun
31 de marzo:
IRA.
RIBE
via,
entrou en contacestilo ska que roza
Festa da Chu
:
to na Alemaña,
por veces a bossa
25 de abril
.
VIGO
te.
cola
Cho
de
ica
embarcándose
nova ou o jazz, a
Fábr
pronto en difebanda de Pulpiño
2 de xuño:
.
rentes circos de
Viascón interprebar Liceum. O PORRIÑO
Suíza e instalánta temas que falan
dose, xa máis tarda vida e do amor
de, no circo Ronas que tamén ten cabigelio Rivel, no Ateneu Popular da o compromiso político. Unha
Nou Barris, de Barcelona. Os das pezas do repertorio está dediseus directos e o seu estilo desti- cada ao pirata da Moureira, “prilan ese pouso que lle quedou des- mo meu”, como asegura o músipois de anos sobre os escenarios. co. Chamábase Benito Soto AboAgora vén de presentar dous al e o seu barco era o Burla Neproxectos. Un deles é a súa propia gra. Segundo indica Pulpiño
banda, coa que agarda sacar pron- Viascón, de aí tiraríase o nome do

colectivo que xurdiu tras o afundimento do Prestige.
O outro proxecto, Bonovo,
reúne a Óscar Fernández (zanfona electroacústica e composición), Roberto Grandal (acordeón e midi) e ao propio Pulpiño
Viascón. Tras un ano de xestación no local de ensaio, preséntase en directo o grupo, cun estilo
que mestura folk e o funky, que
quere ser, en palabras de Pulpiño
Viascón “unha nova forma de
ver a música galega”.
Novo disco GalegoZ
Pulpiño é ademais membro do
grupo de musica disco-funky GalegoZ, que acaba de gravar o que
será o seu segundo disco, Revolution dance. O traballo, que supón
unha evolución dentro do traballo
da banda e que se presenta fiel ao
seu estilo, está previsto que saia á
rúa antes do verán.♦
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O Ronsel de Viqueira

BALDOMERO CORES

As palabras de Xirau Palau
Desde a ribeira institucionista, Xoaquín Xirau Palau fixo a máxima
xustiza científica que podía facérselle a Xohán Vicente Viqueira,
contribuíndo coa súa autoridade
intelectual, que era moita, a que o
finado fose mellor coñecido pola
comunidade científica, Desde o
Boletín da Institución Libre de Ensinanza e da Revista de Pedagoxía,
publicados no 1924, non se podía
dicir máis nin mellor, sen que os
eloxios que facía soasen a ditirambos interesados, por moi vencellado que estivese o autor, como o estaba Vicente á Institución Libre de
Ensinanza, e por moi unidos que
os dous estivesen por lazos de vella amizade, nacida arredor de
Francisco Giner de los Ríos e de
Manuel Bartolomé Cossío, tío político de Viqueira e mestre inesquencíbel de Xoaquín Xirau.
A nota necrolóxica de Xirau
parecía algo moi pensado, como
se estivese no allo dos problemas
vitais de Xohán, e, coa rapidez
que a situación requiría esbozaba
un marco cómodo e axeitado para
entender a Viqueira, xulgar a súa
obra, comprendela dun xeito sistemático e recoller os conceptos
básicos que o finado debullou na

súa estensa obra, incríbel en tamaño para o pouco tempo que lle tocou vivir. Non podía dicir máis o
filósofo cando, coa brillantez que
o caracterizaba, dicía de Viqueira
que “Era un hombre de ciencia;
su mentalidad vigorosa, densa de
saber planteaba con rigor los problemas y les buscaba con fervorosa delicadeza una solución. Dificilmente habrá habido nadie en
España de tan seria formación en
la ciencia psicológica de vocación tan firme y tan decidida”.
Completaba tan eloxioso cadro laiándose de que “Los que en
España cultivamos la ciencia y
vivimos en el espíritu hemos perdido un maestro en el saber y un
hermano en el sentir. Ante la desgracia irreparable inclinémonos
respetuosamente con un gesto de
íntimo dolor”. Que as palabras
eran sinceras e que non obedecían
a ningún compromiso quedaba
claro cando en 1945, libre da coerción inevitábel dos canons da
literatura necrolóxica, volvía facer eloxio de Viqueira, lonxe das
tristezas do pasamento, e cando
non era imprescindíbel evocar as
virtudes do personaxe, senón
máis ben avaliar a obra como un

acto de xustiza e de respecto científico. No libro titulado Manuel
B. Cossío y la educación en España, e sen necesidade de obriga
ningunha de emitir xuízo sobre o
finado, unha vez que recordaba
que a tía de Viqueira casada con
Cossío era dona dunha casa na
que veraneaban Giner, Cossío e
outros epígonos da Institución Libre de Ensinanza, recordaba, e
enxuizaba, nos termos seguintes a
Xohán Vicente: “...allí vivía su
sobrino Viqueira –el psicólogo
más destacado de España–,
muerto en plena juventud”.
A reseña de Xirau, dentro da
súa brevidade, contén unha contribución bibliográfica moi completa para o tempo en que se escribía, en plena actividade do que
agora tiña a dor de estudar. A bibliografía sistematizada por Xirau
foi de grande utilidade, tanto para
os que quixeron coñecer mellor a
Viqueira desde o punto de vista
científico, como para os que debían contar con datos de abondo
contrastados para que o coñecemento do finado, incluso para algunhas das notas necrolóxicas que
foron saíndo en xornais e revistas
arredor dos días do pasamento.

O cadro co que Xirau contribuía á construción da imaxe pública de Viqueira, quedaría incompleto se non aludise aos fortes
vencellos que o ataron á vida política galega. “Su temperamento no
era el de un político; pero la desdichada situación de su tierra le
llevaba, por un imperativo de ciudadanía y de humanidad, a interesarse activamente en la vida pública. Con otros entusiastas jóvenes de aquellas admirables tierras, trataba de despertar la
conciencia letárgica de su querido
pueblo gallego. Actuó, pues, como
galleguista, con espíritu ampliamente liberal y con marcada tendencia socialista”, comentaba Xirau Palau. E tiña razón, pois quizais o temperamento de Viqueira
non estaba preparado para as liortas dos políticos profesionais, pois
non era buscador dos resortes dos
poderes inmediatos; o que non é
incompatíbel cun xeito distinto de
entender a acción política como un
compromiso, como un político no
senso máis alto da política, que é o
que quería dicir Xoaquín Xirau
Palau, cando afirmaba que Viqueira chegara á política por un imperativo de cidadanía e de humani-

A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

Bacche benevenies (Benvido Baco)
Reunímonos no restaurante Maruja Limón na praza de Compostela de Vigo para compartir viños
e pratos e conversar sobre eles e
sobre a cultura do viño no país.
Alguns de nos xa coñeciamos
o labor de Rafa na sua cociña, os
demáis aproveitaron está ocasión
para descubrila.
Empezamos degustando nos
momentos previos e namentres
agardabamos os máis rezagados
un champaña de Andre Clouet,
casa familiar especialista na elaboración de blanc de noirs (viños
brancos feitos a partir de uvas negras) baseados na caste tinta por
excelencia dos champañas a pinot noir. Champaña mui frutal e
sobre todas as froitas a mazá verde, cunha acidez moi marcada
que así de entrada pedía a gritos
–perdón un champanoise faría
unha elegante suxerencia– algunha vianda que contrarrestase a
sensación acídula nas enxivas.
Xa sentados ao redor das mesas e antes do primeiro aperitivo
tomamos algúns sorbos, non
máis de dous, polo menos así foi
no meu caso, dun espumante tinto bruto natural de Caves Murganheira, e digo tinto porque o
rosé anunciado na etiqueta non se
apreciaba nin no ribete, en principio é un espumante de sensacións
vinosas, recordos de viños de antano mesturados co frescor e o
tacto vibrante do carbónico.
Deixamos o mundo dos viños
de segunda fermentación e xa con
pratos na mesa nos adentramos no
microcosmos dos Riesling, primeiro cun Joseph Shofer do 2004 de
11,5 graos, curiosamente elaborado

por un moañés que leva tempo en
Alemaña, acompañado por unha
sardiña salgada e afumada, deseguido, e compartindo o padal cunha tarriña de foie de parrulo, mazá e
ensalada de piñóns, degustamos o
Von Othegraven de 1993 con 8,5
graos. Os dous representan fielmente as dúas caras dos riesling: o
Joseph Shofer ensínanos a intensidade xuvenil dos aromas florais e
frutais moi nítidos con caracteres
melosos, que en boca nos deixa
unha sensación de amplitude equilibrada e persistente; pola súa banda o Von Othegraven preséntanos a
madurez do riesling. Os alemáns
din que nestes momentos o riesling
petrolea, noutros lugares definen
estes aromas coma queroseno, os
máis técnicos dirían cheiro a TDN.
Eu, como vigués que vai do Berbés
a Bouzas varias veces por semana,
diría que recorda un estaleiro, xa
que ese traxecto, no que están localizados os estaleiros vigueses, ole a
riesling maduro, ou viceversa.
Do Mosel-Saar-Ruwer alemán,
e antes de viaxar á próxima Borgoña, pegamos un chimpo no mapa
máis ao oeste e servímonos na copa, ao mesmo tempo ca unha vieira con touciño confitado con cabazo e laranxas ocupa o prato, un
Loira de Sannvenieres. Recoñezo
que levaba moito tempo esperando
este momento, por iso me asolaron
uns instantes de ansiedade e certo
nerviosismo, por fin estaba a punto
de aspirar os aromas do Clos de la
Culeé de Serrant, de Nicolas Joly,
baluarte da práctica máis profunda
da biodinámica no mundo vitivinícola, pero... en fin, parece que non
foi o día propicio. Estes viños es-

peciais levan dentro o imprevisíbel
da natureza, o extremo oposto a
calquera lóxica programada das
elaboracións industrializadas. Gardo unha dose natural de ansiedade
para a próxima ocasión.
Do Loira biodinámico á Borgoña reserva material e espiritual
da expresión do terroir, e de respecto pola tradición e pola práctica vitícola máis natural, na maioría dos viños, coma neste Leroy do
97, tamén biodinámica. A diferenza dos Chardonnays de calquera
parte do mundo, a miúdo con excesos de algo, este Leroy é puro
equilibrio de froita, de pastelaría,
de madeira, de graxa, de acidez...
algo parecido ao equilibrio de sensacións e a plenitude que a moega
de tenreira, uvas e queixo de San
Simón produciu en nós.
A continuación tocoulle a vez
ao Redoma 2003 de Niepoort, este Douro con estilo borgoñón está
considerado o mellor viño branco
de Portugal. Se caemos na inevitábel tentación de facer unha comparación co Leroy apreciamos no
Redoma máis vitalidade con
maior potencia, estrutura e presenza da madeira, aínda que ás veces cando a madeira é deste calibre convértese nun pracer. Polos
nosos sentidos mesturamos as
sensacións deste gran branco coas
da castañeta vermella, gambón e
aceite suave con allo e caiena.
No cambio de terzo, e coa
chegada do lombo de corzo con
cogomelos, piñóns e tofu asado á
mesa, abrimos a serie dos red ou
negres, para nos tintos, cun Dão
da Quinta da Pellada do 2003,
cun nariz moi intenso, igual que

a súa cor, de froita vermella e unha boca marcada por abundantes
taninos rugosos mais saborosos.
Nestas alturas chegamos ao
que nunha maratón se denomina
“o muro” e que acontece aproximadamente no quilómetro 35.
Quen o supera afronta con seguridade o tramo final, e quen non o
supera ou fica polo camiño ou chega ao remate bastante perxudicado.
Nesta cea o papel de muro tocoulle ao Latour 2000 do Chateau Latour, un Bordeos de Paulliac que representou con moita
altura e elegancia o seu papel,
deixándonos a presenza dun cabernet con sensacións de luvas
de seda na pegada.
O mundo da dozura chegou
cun Chateau Villefranche 2001 e
unha torta de queixo. Neste Sauternes as sensacións melosas da
dozura e o tacto graxo vense graciosamente sacudidas por unha
sutil acidez que á súa vez equilibra a redondez do glicerol, todo
envolto en aromas de mel, froitas
secas e marmelada.
Para o punto final e acompañando o boliño de chocolate,
mandarina e touciño do ceo con
xelado de cardamomo, confiamos
na seguridade que dá un Vintage
do Porto, neste caso o Quinta de
Brunheda Vintage 2000, no meu
caso seguridade de sensacións
plenas e duradeiras, incluso despois de moito tempo aínda están
aí no recordo e no padal.
No próximo encontro para
conversar, posibelmente da cultura
do viño no mundo ou de algo parecido, compartiremos viños galegos con pratos de por aí fóra.♦

Anxos Sumai
‘Está ben
que se premie
o periodismo
de radio’
M.B.
Vén de gañar o Premio de
Xornalismo Literario e de
Opinión Roberto Blanco Torres, que convoca conxuntamente o Concello de Cuntis
e a Universidade de Santiago, pola serie de artigos que,
co título xenérico de Somos
perigosamente normais, foron emitidos na sección semanal no Diario cultural da
Radio Galega en 2006. Como recibiu o premio?
Non sabía nin que era
candidata. Sorprendeume
vista a traxectoria do premio, primeiro polos grandes
mestres que foron galardoados en edicións pasadas pero tamén porque descoñecía
que o Blanco Torres contemplase os traballos que non
fosen só de prensa escrita.
Que valorou o xurado?
Coido que desta vez quixo abrir as miras e intentar introducir novos soportes alén
do papel, como son a radio, a
televisión e o soporte electrónico. Se cadra estaba no lugar
xusto no momento adecuado
e daba o perfil, pero tamén
valoraron a calidade.
En que consistiu a serie?
Foron ao redor de cincuenta artigos que trataban temas de actualidade pero dende
un punto de vista próximo á
xente. Ademais da actualidade, falaba de libros e de cine.
Con cal quedaría?
Síntome especialmente orgullosa dun que se emitiu o
xoves santo. Nel reflexionaba
sobre a imaxe que a Igrexa nos
quixo impoñer ás mulleres.
Ao tempo que a Radio
Galega emitía a súa sección tamén colaboraba no
portal culturagalega.org.
Tense dito que teño traballado moito en blogs pero o
certo é que nin teño nin nunca
participei nun. Só colaborei en
culturagalega.org. Ao acabar
Anxos da garda, tomei un descanso, despois do cal regresei
á rede coa sección Crítica da
memoria pura, no que reflexionaba sobre até que punto
nos pode enganar a memoria.
Agora xa non escribo na rede.
Que proxectos ten en
marcha?
Traballo nun novo libro.
De momento estou empezando a tirar dos fíos e das
personaxes e non sei que vai
dar, pero tiña pensado facer
unha pequena novela.♦
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Metáforas (6)

Dous irmáns
FRANCISCO CARBALLO

A

s relacións filiais,
fraternais, amiciais,
foron avultadas ou
regradas. Castelao, en Os
dous de sempre, relaciona
a Pedro e a Rañolas máis
por contraste que por
afectividade. A Biblia é
sensíbel a estas relacións.
Xesús de Nazaré, segundo
os Evanxeos, foi moi
parco nas referencias
familiares. Mais, en
resposta a fariseos e
escribas, deseñou un dos
cadros paternofraternais de
beleza inolvidábel.
Tal cadro intraducíbel
soa así ( Lucas, 15, 11.32):
“Un home tiña dous fillos.
O máis novo díxolle ao pai:
“Papá, dáme a parte da
herdanza que me
corresponde”. El repartiulle
os seus bens”.
Este fillo marchou a un
país remoto e gastou,
perdidamente, canto
recibira. Non podía nin
comer o que se lles daba
aos porcos.
Recapacitando, decidiu
volver á casa do pai.
Inda viña ao lonxe e o
seu pai. enxergándoo, saíu
ao encontro e festexou a
súa vinda.
Ao advertir a festa, o
irmán maior resistíase a
entrar, mais o pai
convenceuno a alegrarse co
seu irmán recuperado
Xesús fai intervir na
renovación da fraternidade
o pai. Este pai simboliza o
Deus que adoraba Xesús.
Un Deus que respecta a
liberdade humana, que
cría, acompaña e nos
espera. Para o Mestre,
canto existe está
substentado pola creación
continua. O Deus de
Xesús está presente, é
panenteísta. Nada que soe
a ateismo ou panteismo.
Paul Ricoeur (en Amor
e Xustiza) comenta a regra
ética de “ouro”: “Trata o
teu próximo como queres
que te traten a ti”, é a lei
da reciprocidade. Lei que
parece autorizar respostas
negativas: “Dente por
dente, ollo por ollo; ao
mal recibido, vinganza
igual”. Por ese camiños
todas as relacións
humanas dexeneran.
Xesús transforma, de
acordo coa parábola dos
“Dous irmáns (do Pai
bondadoso, ou do Fillo
pródigo): tal lei “Eu
dígovos: “Facede ben a
quen os fai mal; amade os
vosos inimigos. A esa
xenerosidade di Ricoeur
“un correctivo
supramoral”. Á lei de
reciprocidade, Xesús
engade a de gratuidade. É
a contribución do
cristianismo á ética e á
estética social. Ás familias
e países élles precioso ese
gramo de cristianismo.♦

Vo l v e n o s M O N I C R E QU E S
a Redondela
M.B.
Fíos, marionetas xigantes e
sombras chinesas tomarán o
concello de Redondela do 21 ao
27 de maio coa celebración da
oitava edición do Festival Internacional de Títeres, da man de
preto dunha vintena de compañías. As rúas e as salas acollerán durante unha semana un
total de sesenta espectáculos.
Se o pasado ano o festival de
monicreques despediuse rachando todas as previsións, esta oitava edición promete chegar, cando menos, á mesma altura. Cun
programa que consolida a presenza dun número cada vez
maior de compañías internacionais e diversifica a súa oferta
en canto aos xéneros, o Festival
Internacional de Títeres achegará a Redondela profesionais de
prestixio que porán en escena un
total de sesenta espectáculos.
Un deles é Informe negro, da
compañía mexicana Teatro Tinglado, un thriller cómico para guiñol no que se exploran novos elementos técnicos. Baseado nun
texto de Francisco Hinojosa, o espectáculo xira ao redor de Tom,
un detective privado que debe resolver un asasinato. A compañía
Tinglado, que ten montado obras
de Cervantes e óperas de Manuel
de Falla, creouse en 1981 co fin
de crear espectáculos con monicreques para adultos.
Desde Arxentina a compañía
Buenos Aires Títeres presentará
Bar Tango, unha obra para adultos dirixida por Miguel Rur. Con
música orixinal de Marcelo Moguilevsky, a obra expón as contradicións de personaxes prototípicos como o “macho arxentino”, o cantor, a histérica ou a diva. Os monicreques cos que traballa a compañía miden entre 80
centímetros e un metro vinte de
altura, que necesitan de tres persoas para manexalos.
Tamén pasarán polo festival
a compañía Asomados e Escon-

Dúas imaxes do Teatro Tinglado.

didos, coa obra para nenos de
idade preescolar Oviño de ida e
volta, os cataláns Fadunito que
representará La gran familia, e a
compañía francesa Petit miracles

con Puces savantes, na que un
vello domador, Alfredo Panzani,
amosa as súas pulgas amestradas
baixo a pequena carpa dun circo.
Unha das actuación destaca-

Buenos Aires Títeres.

E nxeños e criaturas
Anxos
da garda
Son un home con moi mala sorte. Con toda a
mala sorte. Nunca souben a causa. Pero son
un deses que chaman gafados. O meu anxo
da garda está continuamente distraído, anda
indolente e esquécese de min. E non importan as miñas protestas, os meus reclamos.
Cada día as cousas van a peor.
Desde sempre foi así. Era un neno e esnafrábame cada dúas por tres, tropezaba,
chocaba coas paredes e coas paradas de autobús. Pilláronme dúas ou tres veces os autos no paso de peóns. Caín da bicicleta e
rompín unha perna, que nunca volveu ser
igual que a outra. Uso plataforma nun pé.

das está protagonizada polo grupo catalán La Baldufa. Baixo o
título Zeppelin a compañía presenta un espectáculo de rúa dirixido a todos os públicos no que
propoñen unha viaxe ao mundo
dos soños e da imaxinación.
Messieur Bocamoll, Marcelo o
mecánico inventor e Ursus o piloto acrobático, invitan ao público á viaxar época dos voos de
principios do século XX.
Pola súa banda, Valeria Guglietti traerá con Non toquen as
miñas mans un espectáculo de
sombras chinesas, mentres que o
ruso Viktor Antonov achegará unha boa mostra do xénero de fíos.
Organizado pola Asociación
Xente Titiriteira e o Concello de
Redondela, o festival contará ademais coa presenza das compañías
galegas Zacalino produs e dos grupos The Turre’s band, Charanga
Os Jalácticos e Charanga NBA.
Durante os sete días do festival
permanecerá aberta a exposición fotográfica de Pelu Vidal.
Como en pasadas edicións, o
festival desdobrará a súa programación nas salas das vilas do Porriño e Moaña, e por primeira
vez, achegará os seus espectáculos a Vilagarcía de Arousa.♦

Xosé Miranda
Aos vinte anos descubríronme varias alerxias. Non tiven sorte coas rapazas nin cos
estudos. Unha vez fíxenme cunha moza, e
aos poucos días levantouma o meu irmán.
A el si que lle van ben as cousas. Mellor
que ben. Tivo esa moza e moitas outras. E
un coche que lle tocou nun concurso, e unha moto, e unha computadora portátil. Se
discutimos, todos lle dan a razón, empezando polos meus pais. Se corremos, el chega
antes. Se estudamos, el aproba e eu suspendo. Se non estudamos, eu suspendo e el
aproba. Non xogamos ás cartas, porque á
escoba sáenlle escobas en todas as mans, ao
tute éntranlle os trunfos e as briscas. E como me pasa co meu irmán pásame cos
meus primos e cos meus veciños. Nunca,
antes desta noite, entendín o motivo.
Esta noite de verán, despois de pasar a
mañá na praia e queimarme no lombo, despois de pasar a tarde paseando polo campo e
recollendo herbas e follas, despois de cear
cos amigos e torgarme cunha espiña, a causa
da miña alerxia, espertei a unha hora intempestiva, espirrando. Prendín a luz e chamei o

meu anxo da garda, para queixarme, como
fago sempre. Pero non estaba. Soei os mocos
cun pano e busqueino polo cuarto. Nada. Fun
mirar. Tampouco estaba no corredor. Aturdido baixei as escaleiras e escoitei voces. Había luz no salón. Procurei non facer ruído e
sen que se oísen os meus pasos, achegueime,
e alí estaban botando a partida. Os outros anxos da garda (o do pescadeiro, o do socorrista, o do rapaz que limpa a praia polas mañás,
o da veciña do apartamento de ao lado, o do
meu irmán, que ten unha ollada autenticamente pícara) víronme nada máis entrar e ergueron os ollos do tapete, sen dicir nada. Só
o meu, que estaba de costas, non me viu. Pero decatouse da miña presenza polas olladas
dos outros, fixas en min. Volveuse, e esculqueille o rostro ao tempo que lle enxergaba a
xogada, paupérrima: non ligaba nin unha parella. Sobre a mesa non había outra cousa
que as súas mans e a baralla de póquer. Os
anxos non beben, non fuman e non usan moedas. Non fixo falta que me dixesen o que
xogaban, tampouco quen perdía. Sóubeno en
canto lle vin os ollos.♦

Nº 1.261 ● Ano XXX ●
Do 22 ao 28 de marzo do 2007

O Trinque
Sete Saias
O grupo vigués Sete saias será o
encargado de inaugurar o Tren da
Diversidade, iniciativa cultural itinerante a través dos camiños de
ferro que parte de Ferrol o próximo 23 de marzo. Este concerto é
un chanzo máis no camiño do gru-

po de harpistas que compoñen
Marta Quintana e Clara Pino. Sete
saias acaba de publicar o seu primeiro disco, para o que contaron
coa colaboración de Rodrigo Romaní e Xosé Manuel Budiño, entre outros.♦

Anabel Santiago

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

GRANELL EN PAPEL
Até o 7 de abril pódese visitar esta mostra na sala de
Caixanova.

MULLERES

Podemos ollar esta mostra
de fotografía até o luns 26
na galería Sargadelos.

ÁREAS MARIÑAS
PROTEXIDAS
Considerada unha das mellores voces do panorama
folc de Asturias, faranos gozar co seu potente timbre e
sons mestizos este xoves 22 no Clavicémbalo de LUGO. O venres 23 canta no bar Liceum do PORRIÑO.♦

Festival do Camiño Inglés
Kastomä toca este venres 23 no festival a prol do Camiño Inglés de Xanceda, en MESÍA, xunto con Zenzar,
Ith e O Chicharro Psicótico.♦

Música ao Vivo
A Rede Galega presenta un amplo programa de actuacións
musicais por todos os recunchos do país. Este xoves 22 poderemos escoitar en directo a Color Café ás 22h no Filloa
Jazz e ao Roberto Somoza Cuarteto ás 23h no pub Garufa da CORUÑA; a Phantom Club ás 23h no pub D´Antón
en LARACHA; a Snail ás 23h30 no café teatro Xesteira de
OURENSE; a Coda ás 22h30 no Ache de MARÍN; ou a Jaso t Bó ás 00h30 no Salón Parroquial de PONTEAREAS.♦

Ataque Escampe
Podemos escoitar a este grupo dentro da súa xira Bela Lugosi 07 o sábado 24 na Gentalha do Pichel de SANTIAGO,
xunto co Leo Arremecághona. O vindeiro xoves 29 toca na
Fábrica de Chocolate de VIGO, xunto con Jabon Blue.♦

Fito & Fitipaldis

Mostra producida polo Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA) e a
Fundació Territori i Paisatge que anda a percorrer o
país. O obxectivo é sensibilizar á poboación sobre a
importancia de conservar o
mar e dar a coñecer os beneficios de ter áreas mariñas protexidas. No centro
Haley até o sábado 24.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO EVANGELIO
As súas xilografías poden
contemplarse na Fundación
CIEC durante marzo.

Boiro
Boiro
■ EXPOSICIÓNS

DAMÍAN EIRAS
Este artista presenta Maneira Individual no 2º andar
do Centro Social.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

O Museo Massó acolle a
mostra Deseño Gráfico, packaging e publicidade, ao redor do grafismo da conserveira desde os últimos anos do s.
XIX até a década dos oitenta
do XX. Até o 30 de setembro.

Cangas
O Palacio dos Deportes Paco Paz de OURENSE acolle este
venres 23 ás 20h un novo concerto na Galiza da xira Por la
boca vive el pez do músico basco e a súa banda. O sábado
24 poderemos escoitalos no Palacio Provincial dos Deportes de LUGO. Venda de entradas en Peggy Records, CC Región, Auditorio Municipal en Ourense; pub Clan en Xinzo;
Disco Precio e Discos Gong en Santiago; Elepé en Vigo;
Tenda Tipo en Pontevedra; e Discos Portobello na Coruña♦

Che Sudaka
A banda arxentino-catalá presenta o vindeiro xoves 29 no
C.S. Revolta de VIGO o seu segundo traballo titulado Alerta Bihotza, no que mestura temas en portugués, inglés, euskara, italiano, francés ou español, por unha entrada de 5 euros (4 para socios). O venres 30 estará ás 21h30 na sala Capitol de SANTIAGO DE COMPOSTELA xunto con Pulpiño
Viascón, cunha entrada de 8 euros; e o sábado 31 vai tocar
ás 22h30 no C.S. A Tiradoura de CANGAS, por 5 euros.♦

III Play-Doc
Festival Internacional de Documentais de TUI que proxecta, até o domingo 25, 27 traballos escolmados de
entre os máis de 500 recibidos, no
Auditorio da Área Panomámica, en
tres categorías a concurso, Longametraxes, Curtametraxes e Atlántico.
Na sección Informativa este ano
apóstase por un ciclo dedicado á globalización e outro ao medioambiente; ademais de Foco Galicia, na que
optan ao premio cinco traballos gale-

gos. O programa complétase coa
produción dun documental: resultado do novo obradoiro PlayAvid.doc; unha retrospectiva ao polifacético artista norteamericano Ron
English, co pase do documental POPaganda. The Art and Crimes of
Ron English; unha mostra paralalela da súa obra polas rúas; e a actuación da bosnia Ljiljana Buttler e a
Mostar Sevdah Reunion, referentes
da música balcánica actual.♦

■ TEATRO

LERCHAS
A compañía Femme Fatale

D E

C U L T U R A

E

E S P E C T Á C U L O S

presenta este espectáculo
cabareteiro o domingo 25
ás 21h na sala Son, nunha
montaxe que contempla diferentes modificacións para
facer unha obra máis canguesa. A entrada ten un prezo de 3 euros.

Cerdido
■ EXPOSICIÓNS

MULLER
Durante todo o mes de marzo temos esta mostra de 12
cadros con poemas de Diego Rodríguez Piñón no
Concello, no Centro de Saúde e no Colexio.

A Coruña
■ ACTOS

LINGUA, NACIÓN E
IDENTIDADE
É o libro de Xosé Ramón
Freixeiro que se presenta este xoves 22 ás 20h30 no salón de actos da Agrupación
Cultural Alexandre Bóveda
(Olmos 16-18, 1º). O autor
do libro será presentado polo
compañeiro de facultade Xosé Manuel Sánchez.
■ CINEMA

CGAI

No ciclo Cine-Ensaio: A forma que pensa podemos ollar
este xoves ás 20h30 Wide
Awake (2006), de Alan Berliner, e a Ollo/Máquina
(2001), de Harun Farocki; o
luns 26 á mesma hora teremos as fitas Energy country
(2004), de Deborah Stratman e Seguindo a Sean
(2004), de Ralph Arlyck; o
martes 27 ás 20h proxectarase o vídeo The Ister (2003),
de David Barison e Daniel
Ross; e o xoves 29 Los Angeles Plays Itself (2003), de
Thom Andersen. O venres
23 ás 18h pasaranse, dentro
do ciclo dedicado ao Documental Portugués, os traballos Independing Doom
(2006) e Movimentos Perpetuos. Cine-tributo a Carlos
Paredes (2006), de Egard
Pêra; o mércores 28 ás
20h30 Margens (1995), de
Pedro Sena, e O Arquitecto
e a cidade velha (2003), de

Salif Keita
está este
xoves 22
no Coliseum
da CORUÑA.

Catarina Alves; e o venres
30 A dama de chandor
(1998) de Catarina Mourao. No ciclo de homenaxe
da AEHC a Juan Mariné
ollaremos este venres 23 ás
20h30 Orgullo (1955), de
Manuel Mur Oti; o sábado
24 ás 18h e con entrada de
balde proxéctase La gata
(1956), de Margarita Aleixandre e Rafael M. Torrecilla e despois haberá unha mesa redonda con presenza do
homenaxeado director de fotografía Juan Mariné, e a intervención de Isabel Sempere, Alejandra Juno e Julio
Pérez Perucha, para rematar
ás 21h con El santuario no
se rinde (1949), de Arturo
Ruiz-Castillo. Máis información en www.cgai.org.

COSMOS
O MACUF desenvolve na
sala Picasso, parello á mostra do mesmo nome sobre
ciencia e tecnoloxía, este ciclo cinematográfico no que
poderemos ollar o martes 27
ás 20h El aceite de la vida
(1992) de George Miller.

da galería Marlborough até
o mércores 28.

CORPOGRAFÍAS
Vicente Blanco, Andrea
Costas, Fran Herbello, Enrique Lista, Carlos Maciá,
Antía Moure, Pablo Pérez
Sanmartín, Jorge Perianes,
Marta Prieto e Iván Prieto
participan nesta colectiva que
podemos visitar até o 14 de
abril nas novas instalacións
de Sargadelos (Real 56).

OS NABIS
O Quiosque Alfonso acolle
esta impresionante mostra
con 70 obras que aborda o estudo do grupo artístico seguidor de Gauguin e da escola
de Pont Aven, posteriores ao
impresionismo e pais dos
postulados da abstracción.

SOIDADE COMPARTIDA
Podemos ollar o traballo do
fotógrafo David Máteo
Martínez na A.C. Alexandre Bóveda até o venres 30.

A CORUÑA EN FOTO

■ EXPOSICIÓNS

Os traballos participantes
neste certame expóñense
no Palexco.

MANUEL VIOLA

BIBLIOTECA EN GUERRA

O pintor amosa o seu traballo na galería Atlántica até
o 10 de abril.

TRAZO
Podemos admirar as obras
de Senén Olano até o sábado 31 na galería CIEC.

CON NOME PROPIO
A galería Ana Vilaseco organiza a colectiva 8 artistas

Esta mostra contextualiza as
accións emprendidadas pola
República Española como a
creación de bibliotecas, as
campañas de fomento da
lectura como as das Misións
Pedagóxicas, as bibliotecas
populares de concellos e
sindicatos... e pretende recuperar o espírito dunha época
fortemente impregnada da
capacidade formadora do li-

Carteleira
Carteleira

☞

O VEO PINTADO. Unha parella inglesa (Naomi
Watts e Edward Norton) casa e
vai vivir a Xangai. Alí ela élle infiel ao home cun diplomático. En
vinganza, o marido lévaa canda
el a unha remota aldea que sofre
unha epidemia de cólera.

bará por darlles forza na vida
real. Relato iniciático sobre o
paso á madurez.

to andaba a un tempo con todas.
Xuntas deciden darlle unha lección e escacharlle o corazón.

☞

DIAMANTE DE
SANGUE. Un ex mercenario sudafricano e un pescador da Serra Leoa procuran
un diamante rosa, moi valorado, no medio dun conflito civil
no país, xustamente por causa
da explotación deste mineral.

EPIC MOVIE. Parodia de moitas das novidades cinematográficas do último
ano con sketches disparatados.

O BO ALEMÁN. Un
xornalista norteamericano (George Clooney) atópase no
Berlín acabado de conquistar do
1945 cunha ex amante, Lena
Brandt (Cate Blanchett), agora
esposa dun alemán desaparecido que tanto estadounidenses
coma rusos queren atopar.

☞

☞

☞

TERESA, O CORPO
DE CRISTO. Biografía
de Teresa de Ávila (interpretada
por Paz Vega), poeta e santa do
século XVI. Dirixe Ray Loriga.

☞

UNHA PONTE CARA A TERABITHIA.
Dous preadolescentes que se
coñecen na clase crean un
mundo paralelo, o bosque de
Terabithia, para saír da súa
aburrida rutina. A fantasía aca-

O DERRADEIRO
REI DE ESCOCIA. Un
médico escocés acaba próximo
a Idi Amin (Forrest Whitaker)
cando este se autonomea presidente de Uganda. Biografía
dun personaxe dominado pola
ansia de poder.

☞

TODAS CONTRA
EL. Tres mozas descobren que o guapísimo capitán
do equipo de básquet do institu-

☞

☞

NA PROCURA DA
FELICIDADE. Chris
Gardner (Will Smith) ten moitos problemas económicos e
ademais márchalle a muller.
Cun cativo ás costas ponse a
buscar un traballo ben pago sen
sorte. A situación é tan precaria
que acabará vivindo en estacións e outros locais públicos.

☞

NOITE NO MUSEO.
Un garda do Museo de
Historia Natural (Ben Stiller)

ve con horror como todos os
elementos que ten que vixiar
cobran vida ao caer a noite. Só
axudado por unha figura de cera do presidente Teddy Roosevelt (Robin Williams) terá que
salvar a situación.

☞

PÉREZ, O RATIÑO
DOS TEUS SOÑOS.
Coprodución latinoamericana
e europea –con participación
galega– de debuxos animados.
A tradicional historia do Rato
Pérez, o que dá agasallos a
cambio de dentes caídos, actualizada nunha combinación
de animación e imaxes reais.

☞

BABEL. Alejandro
González Iñárritu dirixe esta fita sobre varias historias que suceden ao mesmo
tempo en diferentes lugares
do mundo. Conta con Brad
Pitt e Cate Blanchett entre os
protagonistas.♦

Este xoves 22 ás 20h30 poderemos ollar no C.C. Caixanova de
PONTEVEDRA a peza de Edmond
Rostand, producida por Concha
Busto e dirixida por John Stras-

berg. O venres 23 e sábado 24
represéntase á mesma hora no teatro Rosalía de Castro da CORUÑA; e o domingo 25 no Jofre de
FERROL.♦

ca exhíbense na galería
Clérigos até o 17 de abril.

■ CINEMA

VIDRO
INTERNACIONAL

Este xoves 22, dentro do ciclo cinematográfico Novos
lazos, novos modelos de relación, poderemos ollar esta
película de John Maybury,
na Biblioteca Municipal ás
21h. O vindeiro xoves 29
poderemos ollar a fita O estimulador, de Richard
Glatzer e Wash West.

O AMOR É O DEMO

Podemos visitar esta mostra na capela de Sta. María.
■ MÚSICA

A COMPAÑÍA DO RUÍDO
bro e da lectura. Podémola
coñecer na Biblioteca M.
González. Garcés

JOSÉ MANUEL BROTO
Até o 20 de maio podemos
visitar a mostra O tempo e o
lugar no C.S.C. da Fundación Caixa Galicia.

ÓSEOS COSMOS
...As fomas do tempo 3.200.000 a +2007 é o título
desta mostra que se encontra
no MACUF. Composta por
45 reproducións en gran formato de microfotografías dixitais no campo dos “Tecidos
Duros”, tras desta exposición
encóntrase o Proxecto Cancro
e Evolución Humana, liderado polos doutores Timothy
Bromage e Alejandro Ochoa,
xunto con Anxo Vidal. Os tecidos duros teñen a capacidade de rexistrar a historia, constituíndo o único vínculo entre
o noso pasado distante, os
problemas do presente e as solucións para o futuro. Máis información en www.macuf.es.

MIRARTE
A Fundación Luís Seoane
presenta unha mostra sobre
a pintura máis gozosa e creativa do artista, que forma
parte dun proxecto trienal
máis amplo no que se trazarán as liñas do seu traballo.

F & JAAS
A Fundación Luís Seoane
acolle, até 26 de maio, o
proxecto RGF & JAAS,
Dous Mundos, de Roberto
González Fernández e
Jarlo Amos Ámao. No
mesmo lugar temos a mostra Castro de Elviña.

venres 23 no Playa Club.
No mesmo lugar teremos, o
sábado 24 a partir das 3h,
unha sesión de música electrónica con reminiscencias
pop a cargo do DJ Hazcaso.

CONCHA BUIKA
Soul, flamenco, hip hop,
jazz e copla son tocados por
esta cantante que se manexa
por todos os estilos. A española de orixe guineana presenta o seu segundo traballo, Mi niña Lola, o vindeiro xoves 29 ás 21 no teatro
Rosalía de Castro, dentro
do ciclo Música con raíces.

A Estrada
■ MÚSICA

MARZOPOP
A V edición deste festival trae
os sons do mellor pop e rock
sureño estatal, da new wave británica e irlandesa e do folk rock
e rhythm & blues norteamericano. Este venres 23 ás 22h30
no Principal poderemos escoitar por 5 euros ao norteamericano Elliot Murphy & The
Normandy All Stars acompañado polo afamado teclista
Kenny Margolis, do grupo
Cracker. O vindeiro venres 30
teremos no mesmo lugar aos
míticos Undertones, que pecharán esta edición do festival.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

SALIF KETIA

ANTONIO MURADO

I SEMANA
DO JAZZ GALEGO

Podemos visitar a mostra
AM 34 x 24 Vol. 1 na sede
da Fundación Caixa Galicia até o 7 abril.
■ MÚSICA

Presenta o seu séptimo espectáculo, chamado Golden
en serio, o vindeiro xoves 29
ás 20h30 no Auditorio Gustavo Freire. Constituído en Donostia en 1986, a nota predominante do grupo é a musica
godspell – aínda que o seu repertorio é máis amplo– e o
humor, remedio este para que
o público esqueza que están
cantando. Sorprendentemente teñen moito éxito.

Marín

O dúo vigués –nado na Aula
de Arpa de Rodrigo Romaní
do Conservatorio de Música
Tradicional da Escola de Artes– toca este venres 23 ás
20h na Estación do Ferrocarril no concerto de inauguración do Tren da Diversidade.

■ EXPOSICIÓNS

HISTORIAS
ENTRELAZADAS

NAZÓN DE BREOGÁN
No Pazo da Cultura temos
esta mostra sobre o Estatuto.

■ MÚSICA

A portuguesa cantará este
xoves 22 no Auditorio Municipal, dentro do ciclo Lusofonías. Voces de Muller.

Tres nomes referenciais da
música galega actual, Suso
Vaamonde, Pedro Lamas e
Xosé Lois Romero únense
para ofrecer unha proposta
versátil e con clase, que se
presenta este xoves 22 ás
21h na Fábrica de Perillo.

Ourense
Ourense

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

CELA E GALIZA
Esta mostra pódese visitar
na Fundación Camilo José
Cela até finais de marzo.

Poio

■ EXPOSICIÓNS

As súas tallas expóñense
até o 3 de abril no teatro
Principal.

VÍCTOR HUGO CASAS
A sala Alterarte do Campus
acolle a mostra De fronteiras
e territorios até o 13 de abril.

JUAN CARLOS VILAR

A Casa da Xuventude acolle
unha mostra deste pintor.

MAICA ALONSO
Podemos ollar as súas acuarelas no café Isaac até este
domingo 25.

MESTRES DA LUZ
O C.S. Caixanova reúne o
traballo de destacados fotó-

■ EXPOSICIÓNS

UN MAR DE MULLERES

O Casal de Ferreirós en
San Salvador acolle esta
mostra de fotografía.

Pontevedra

O C.C. de Monte Porreiro
acolle a mostra de pintura
Con alma de muller.
Podemos ollar a mostra antolóxica 770, Rúa da Vigorosa, Porto até o 8 de abril
no edificio Sarmiento do
Museo de Pontevedra.
■ MÚSICA

ESPIDO
O proxecto de Guadi Galego e Guillermo Fernández
chega este xoves 22 ás 21h
ao teatro Principal, dentro
do programa do Ciclo Trad.

MIKEL ANDUEZA
O recoñecido saxofonista toca, xunto co Ten Jazz Men,
o sábado 24 ás 21h30, nunha
nova edición do ciclo Jazz no
Principal, por unha entrada
de 5 euros (estudantes e xubilados 3 euros). O mesmo
día ás 00h celebrarase unha
jam-session no Night & Day
jazz café. Mái información
en www.pontejazz.org.

■ ACTOS

O Porriño

O ALENTO DAS PEDRAS

■ ACTOS

Ciclo de conferencias artellado polo Ateneo e o Diario
de Pontevedra no que poderemos escoitar ao economista Albino Prada falar sobre
Servizos: sector primario
ou terciario?; e a Rogelio
López Romero, profesor da
USC, falar sobre As políticas turísticas en Galicia,
este venres 23 ás 20h na Sala de Conferencias do Centro Social Caixanova.

LÚA CON LUVAS
Todos os xoves de 18h30 a
19h30 na nova sala infantil
da Biblioteca Municipal temos esta proposta didáctica
e divertida para fomentar a
lectura entre as crianzas.

Esta mostra sobre a importancia do chan na historia, a saúde e a alimentación dos seres
vivos permanecerá aberta ao
público no Multiúsos da Xunqueira até o 28 de abril.

ción, montaxe e representación de esceas de teatro, con
actividades complementares
de música, contacontos, bailes
de salón, masaxes, danza do
ventre, malabares, proxeccións e a Festa do Personaxe,
á que se pode acudir caracterizado como a figura do teatro
musical favorita de cada quen.
O luns 26 ás 20h haberá un fa-

ladoiro moderado por Sonia
Torre sobre a Situación actual do teatro afeccionado na
Galiza, coa intervención de
Ánxeles Cuña, Begoña Muñoz, Thelma Putnam, Esther
Movilla, Loly Buján e Antón
Macías. O martes 27 celebrarase o Día Mundial do Teatro cos Xogos Teatrais, concurso de probas actorais (im-

provisación, bailes, canto), nos
que os diferentes grupos participantes, dun máximo de cinco
compoñentes, irán acadando
puntos até chegar ao campión. O
mércores 28 ás 21h o Obradoiro de Loly Buján representa
Casting, se busca Julieta, de
Elena Vispo. E o vindeiro xoves
29 gozaremos cos monicreques
Improvisación do Piroliñas.♦

Mafalda
Arnauth
canta este
xoves 22 en
OURENSE
no ciclo
Voces da
Lusofonía.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

FANTASÍAS
REPUBLICANAS
Até o 8 de abril podemos admirar no Museo Etnolóxico
esta magnífica colectiva na
que os fotógrafos participantes reflexionan sobre a política, a historia e a sociedade dos
anos da II república Española,
de xeito que as súas obras xorden dun compromiso evidente
na mirada e no pensamento
con aquel período.

Ribadeo
■ EXPOSICIÓNS

MARIÑARTE
As esculturas de Quique
Guerra e a pintura de
Mauro Leivas están expostas no Forte de San Damián
até o sábado 31.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

MANOLO DIMAS
O artista amosa a súa obra no
Museo do Gravado en Artes.

ÁREAS MARIÑAS
PROTEXIDAS

Mostra producida polo Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental
de Galicia (CEIDA) e a
Fundació Territori i Paisatge que anda a percorrer o
país. O obxectivo é sensibilizar á poboación sobre a
importancia de conservar o
mar e dar a coñecer os beneficios de ter áreas mariñas
protexidas. No centro Haley
desde o martes 27.

Sada
■ EXPOSICIÓNS

JAVIER TORRÓN
Podemos admirar as súas
augafortes, augatintas, xilografías e litografías na casa
da cultura Pintor Lloréns.

Santiago

Teatradías
Na Casa da Xuventude de OURENSE temos este xoves 22 a
representación de Bendita
Gracia: os milagres existen...
ou non, de Rena Pope, a cargo de Abran Paso Teatro, con
dirección de Elena Vispo.
Desde o venres 23 ás 22h e até
as 22h do sábado 24 poderemos participar nas 24 horas
teatrais na Casa, para a cria-

Esta mostra que podemos
visitar, até o venres 30, na
Casa das Campás fai un
percorrido pola historia do
deseño galego, desde comezos do século XX até a
actualidade.

DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

MAFALDA ARNAUTH

O MEU PÉ ESQUERDO

As pinturas de Jorge Llor-

DESEÑA GALIZA

■ MÚSICA

MATT ELLIOTT

Os bilbaínos actúan este

MITOS DE PAU

■ EXPOSICIÓNS

Oleiros
Oleiros

FRANCISCO LÓPEZ

RETALLOS DE PAPEL

grafos –galardoados co Premio Nacional de Fotografía–
como Ouka Leele, Javier
Vallhonrat, Cristina García Rodero, Humberto Rivas, Chema Madoz ou Alberto García-Alix.

SABELA CANICROT

■ CINEMA

ATOM RHUMBA

AS RAÍCES DA TERRA

Mostra o seu traballo, baixo
o título de AN007, na galería Marisa Marimón até este venres 23.

Até o sábado 31 temos esta
mostra no Ateneo.

■ EXPOSICIÓNS

As máis de medio cento de
fotografías a branco e preto
–consecuencia deste curso–
dos temas máis diversos
poderemos velas no Multiúsos da Xunqueira.

ÁNGEL NÚÑEZ POMBO

Lugo
O martes 27 ás 20h proxéctase esta fita dentro do ciclo
Entre libros e escritores, na
Fundación Caixa Galicia.

CURSO DA OMIX 06

O museo Manuel Torres
presenta até este domingo
25 a mostra Marín e os
evanxélicos.

Con Kin García, Carmen
Dor e Leo Gianneto que tocan desde o mércores 21 ao
venres 24 no Corte Inglés.
Poderemos escoitalo, xunto
con Manyfingers, este
venres 23 ás 20h30 na sede
da Fundación Caixa Galicia, nun concerto do ciclo
Vangardas Sonoras.

■ EXPOSICIÓNS

A galería Visol acolle a obra
do escultor Suso Fernández até o 31 de marzo, de
luns a sábado de 18 a 21h.

LUIS JAVIER VÁZQUEZ

SETE SAIAS

Redondela

THE GOLDEN
APPLE QUARTET

MÚSICA POPULAR

AUTOESTRADA
DO ATLÁNTICO
Os traballos presentados ao
VI Concurso de Fotografía
expóñense, até o 31 de marzo, na galería Sargadelos.

O ciclo Música con Raíces
presenta este xoves 22 ás 21h
no Coliseum á figura máis
destacada do afropop. Coñecido como a voz dourada da
África, naceu nunha familia
noble descendente do fundador do imperio Malí en 1240,
albino de nacimento e pobre
de vista marchou para a capital aos 18 anos, onde tocou
polas rúas e bares até unirise
á Rail Band

Poderemos escoitar a esta banda galega o venres 23 no Clavicémbalo; o sábado 24 celébrase na mesma sala a Noite
de Jazz e Blues con Bukoski
Trío e Animales Domésticos.
O vindeiro xoves 29 teremos o
rock de Coda; o venres 30 vai
dar un concerto Tango Projet;
e o sábado 31 chegará o hip
hop de El Pablo e de MK e
Nónimo.

Nº 1.261 ● Ano XXX ●
Do 22 ao 28 de marzo do 2007

Cyrano de Bergerac

■ CINEMA

HISTORIAS
EXTRAORDINARIAS
Podemos ollar esta fita o
martes 27 ás 20h15 na Fundación Caixa Galicia.
■ DANZA

MERCÉ DE RANDE
O mércores 28 podemos
ollar na sala Nasa ás 22h o

Mikel
Andueza
toca o
sábado 24
no ciclo
de jazz do
Principal en
PONTEVEDRA

Nº 1.261 ● Ano XXX ●
Do 22 ao 28 de marzo do 2007

espectáculo Hana-Bi lume
de flores.
■ EXPOSICIÓNS

Convocatorias
VI PREMIO
DE POESÍA CAIXANOVA

ART NATURA

ADEGA organiza a mostra
Pola defensa da Rede Natura galega. Pola defensa do
medio natural galego, que
nos achega as obras de máis
dun cento de artistas e literatos galegos para expresar
o compromiso do mundo da
cultura co noso patrimonio
natural. Até o 16 de abril,
de 18h a 21h, no instituto
Rosalía de Castro.

EDUARDO ALMAJANO

As súas fotografías, baixo o título de Mantendo vivas as frechas amarelas, poden ser coñecidas no Museu das Peregrinacións até o 10 de xuño.

COMERCIO
EN COMPOSTELA

A Fundación Torrente Ballester presenta esta mostra
histórica sobre a evolución
da actividade comercial na
cidade, até o 9 de abril.

VIGO 1933-1944

Até este domingo 25 podemos visitar no COAG, na
Casa da Conga, a mostra
Arquitecturas de Vangarda.

GOLFIÑO
O C.S.C. do Ensanche reúne os debuxos das portadas
realizadas por Fausto Isorna até o sábado 31.

Poden participar neste certame todas
aquelas persoas interesadas cunha soa
obra por autor, escrita en galego e dunha
extensión mínima de 600 versos. Os orixinais presentaranse ou enviaranse por
correo ao Departamento de Obras Sociais de Caixanova (Centro Social Caixanova, Avda Policarpo Sanz 24-26, 36201
de VIGO), por quintuplicado, mecanografados a duplo espazo, e baixo lema e plica, antes do 31 de outubro. O primeiro
premio está dotado con 12.000 euros e
publicación da obra gañadora na colección Arte de Trobar, coeditada por Caixanova e o Pen Clube de Galiza. Información completa en www.caixanova.es.

XII CONCURSO ÁNXEL CASAL

O Concello de Santiago promove este
certame literario nas modalidades de poesía, teatro e conto, dirixido ao alumnado de ensino secundario da Galiza a partir dos 14 anos. Poderanse presentar
obras escritas en lingua galega, de carácter inédito e tema libre, dun mínimo
de 100 versos na modalidade de poesía;
e un mínimo de 10 páxinas a duplo espazo, na modalidade de conto e na de teatro. Os traballos presentados non non
estarán identificados co nome do autor
ou autora, senón que deben ser asinados
con pseudónimo, levando adxunto un
sobre pechado no que, por fóra, figure o
título do conto, da poesía, ou da peza teatral e. dentro. os dados persoais completos do autor, centro de ensino, título
da obra e pseudónimo utilizado, xunto
cunha copia desta en disquete, en formato word, acompañando o exemplar

en papel. Os traballos remitiranse por
correo certificado, en sobre pechado, ao
Concello de SANTIAGO DE COMPOSTELA, Departamento de Educación e Mocidade (Praza do Obradoiro 1, 15.705),
antes do 17 de abril.

COMPOSTELA PLATÓ
Até o 27 de abril está aberto o prazo de
envío de guións de curtametraxes para
participar na sección oficial do IV Festival Internacional de Curtametraxes
Cortocircuíto de Santiago. Os autores,
nados ou residentes en territorio español,
poderán enviar as súas obras de temática
libre, escritas en galego ou castelán, coa
condición de que o 80 % dos seus escenarios, interiores e exteriores, poidan localizarse en Santiago de Compostela. O
obxectivo do concurso, dotado con
40.000 euros, é a produción e rodaxe do
guión gañador, e a súa posterior distribución nunha ampla rede de festivais nacionais e internacionais. Información
completa en www.curtocircuito.org.

EDUCADORES POLA PAZ
A Associação Galego-Portuguesa de
Educação para a Paz, Educadores pola
Paz-Nova Escola Galega, o Departamento de Didáctica da Universidade da
Coruña, o Movimento de Educadores
pela Paz de Portugal, e a Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro organizan este encontro que ten como tema
central desta edición A perspectiva de
xénero na cultura de paz. Obradoiros,
conferencias, grupos de reflexión, festas
e xogos cooperativos que se van desenvolver entre o venres 4 e domingo 6 de
maio no hotel Acquae Flaviae da vila

portuguesa de CHAVES. As inscripcións
que cheguen antes do 15 de abril terán
un custo de 40 euros (coa excepción dos
socios, estudantes e parados que pagarán 30 euros); despois desta data o prezo
será de 50 e 40 euros respectivamente.
Para inscripcións con pensión completa
na fin de semana os custes van desde
125 até 135 euros. Máis información e
inscricións no teléfono/fax 981 562 577
da Nova Escola Galega ou no correo
agappaz@mundo-r.com, e en Portugal
contactar con helena.proenca@netvisao.pt ou chamar ao 212 156 303.

V GALICIA INNOVACIÓN
Poderán participar neste premio todos
aqueles profesionaisdos dos medios
de comunicación galegos que publicaran, ou publiquen, algún texto xornalístico de carácter científico (especialmente sobre temas de investigación e
desenvolvemento) entre o 1 de abril de
2006 e o 31 de marzo de 2007. Os traballos –individualmente ou en equipo– poden pertencer a calquera xénero
xornalístico e estar publicados en soporte escrito, audiovisual ou electrónico e ser enviados, xunto co formulario
dispoñíbel debidamente cumprimentado, currículo, fotocopia do DNI e un
certificado da empresa que acredite
que traballa como xornalista nela, facendo constar a data de publicación,
antes do 31 de marzo, á Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación da Consellaría de Innovación e Industria en SANTIAGO DE
COMPOSTELA. O traballo gañador recibirá 5.000 euros e o segundo 2.300.
Máis información en www.dxid.org.

XVI PREMIO ÁLVARO CUNQUEIRO
O IGAEM dispón este galardón para
textos teatrais dotado con 6.000 euros, xunto co V PREMIO BARRIGA
VERDE DE TEXTOS PARA TEATRO DE
MONICREQUES, e o II PREMIO MANUEL MARÍA DE LITERATURA DRAMÁTICA INFANTIL, dotados con 4.000 euros, ao que poderán concorrer todos
aqueles autores que presenten un texto teatral inédito, escrito en galego
normativizado, que non fora representado nin premiado noutros concursos,
de temática libre e sen límite na súa
extensión, quedando excluídas as
obras de teatro breve e de monicreques. Os orixinais presentaranse por
sextuplicado en tamaño DIN A-4, en
exemplares separados, mecanografados a duplo espazo por unha soa cara,
numerados, grampados ou encadernados en perfectas condicións de lexibilidade, baixo un título e un lema inscritos na súa portada e acompañados
dun sobre pechado no que constará o
mesmo lema da obra no exterior, e no
interior os dados completos do autor.
Os traballos enviaranse antes do 31 de
maio ao Instituto Galego das Artes
Escénicas e Musicais (IGAEM), sito
na Rúa da Vesada s/n en San Lázaro
15703 de SANTIAGO DE COMPOSTELA. As obras premiadas serán publicadas polo IGAEM, e terán apoio para a
súa representación, valorando positivamente o xurado ademais das calidades literarias e os contidos dramáticos
que posúan as obras, aqueles factores
que incidan na súa viabilidade escénica. Máis información no 981 577
126/28 ou en www.igaem.xunta.es.♦

IONE ROBINSON
Podemos ollar as súas fotografías e debuxos até finais
de abril na Casa da Parra.

espazo é a mostra coproducida polo CGAC –lugar onde a
poderemos contemplar– e
organizada pola Fundació
Antoni Tàpies de Barcelona.

O DEBUXO POR DIANTE:

A fotógrafa
norteamericana
Ione
Robinson foi
testemuña
da guerra
do 36.
As súas
fotos e
deseños
pódese
coñecer na
Casa da
Parra en
SANTIAGO.

A obra gráfica nas coleccións públicas da cidade de
Compostela, froito da colaboración do CGAC, a USC,
a Fundación E. Granell e o
Auditorio de Galicia. A mostra poderemos contemplala
no véstíbulo e no 1º andar do
CGAC; no Parque da Música do Auditorio de Galicia;
na Zona C de San Domingos
de Bonaval; na Igrexa da
Universidade e na Fundación
E. Granell, até o 29 de abril.

RONSEL DE ILUSIÓNS
As salas do Museo Pedagóxico de Galiza acollen esta
mostra de xoguetes antigos
(1940-1960).
■ MÚSICA

TERRA A NOSA
O orfeón presenta na igrexa
de San Paio de Antealtares
este venres 23 ás 21h Un requiem alemán de Brahms.

SUSANA SÓLANO
Até o sábado 31 a galería
SCQ reúne unha mostra das
súas esculturas.

KHALED

O rei do raï actúa o sábado
24 ás 21h no Auditorio de
Galiza, nunha nova edición
do ciclo Sons da Diversidade. Entradas á venda en
www.caixagalicia.es, no
902 434 443, e na billeteira
do Auditorio por 15 euros.

LUÍS SEOANE

O Auditorio de Galicia acolle, até o 29 de abril, a magnífica mostra Da costa de
Circe á costa da Morte.

SABELA BAÑA

Baixo o tútlo de Intríngulis,
a destacada pintora galega
presenta as súas últimas
creacións na galería Sol &
Bartolomé até o 19 de abril.

ROMPENDO CICLOS

As obras de Félix Fernández
poden ollarse na galería C5.

MARTA SÁNCHEZ

Esta escultora conta na galería José Lorenzo con dúas
mostras, Novo Realismo e
Entre o ser e o ter.

MEMORIA E IDENTIDADE

Esta mostra sobre a Univer-

sidade permanecerá instalada no Colexio de Fonseca
até o 8 de abril.

mostra de traballos pertencentes á colección do centro valenciano.

CGAC

DE PROFUNDIS

O museo compostelán presenta unha serie de tres mostras conformadas con fondos
do propio centro e da colección ARCO, baixo o título
Mapas, constelacións e puntos de referencia, que plantexa as novas formas de organizar unha colección.

FOTOGRAFÍA NO IVAM

O C.S.C. da Fundación
Caixa Galicia acolle até o 8
de abril esta interesante

D.O.G.
SERVIZO GALEGO DE
PROMOCIÓN DA IGUALDADE
DO HOME E DA MULLER
Convócanse axudas e subvencións
para o retorno á formación das mulleres que abandonaron o proceso
educativo para seren nais. As solicitudes deberán presentarse antes do
vindeiro 8 de abril. A orde pode

Os magníficos debuxos de
Miguel Anxo Prado poden
ollarse na sede de Caixa Galicia até este domingo 25.

RAMÓN D. MORALES

Unha mostra do seu traballo
encóntrase na galería de arte
contemporánea DF, onde
poderemos coñecela até este
sábado 17 de marzo. Licenciado en Belas Artes por Sevilla, que é onde vive e traballa, é membro fundador da
sala eStar, espazo independente para a arte máis nova
(www.saladeestar.com).

VAIDEMAR
consultarse no DOG de 8 de marzo.

VICEPRESIDENCIA DA
IGUALDADE E DO BENESTAR
Convócanse axudas á mocidade para cursos de idioma en calquera dos
estados membros da Unión Europea. A información está recollida no
DOG de 2 de marzo de 2006.♦

A mostra Ilustración galega infantil e xuvenil pode
visitarse no C.S. O Ensanche até o 31 de marzo.

IGNACIO GOITIA

O pintor amosa a súa obra
na galería JVG Espazo até o
2 de abril.

REXISTROS E HÁBITOS
Máquina de tempo imaxes de

FRANKFURT / ODER
A orquestra filharmónica toca este xoves 22 ás 21h no
Auditorio de Galiza, baixo a
dirección de Michael Sanderling e con Katrin
Scholz ao violín. No mesmo
lugar teremos, o vindeiro
xoves 29, á soprano Ruth
Ziesak e o Orfeón Pamplonés, coa Real Filharmonía
de Galicia, dirixida por Antoni Ros Marbà.

CAMERA ESCURA

compañía Bacana estrea
Hendaya mon amour.

ENTRAÑAS
Stefan Metz dirixe a Laila
Martí, Pako Merino e Diego Lorca de Titzina Teatro
este venres 23 ás 21h no
Principal.

CACHIRULO

pectáculo foi construído a
xeito de creación colectiva
baixo a dirección de escena
de Rosa Hurtado e Santiago
Montenegro, de Artello–Teatro Alla Scala 1:5.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

Este grupo fará gozar aos
máis cativos o domingo 24
ás 12h30 na sala Yago coa
peza de títeres de mesa O
libro da selva.

UNHA VIAXE
POR BOTICAS

GALILEO

EDUARDO BAAMONDE

Representa Rosso profondo
in punto di morte, de Luigi
Lunari, desde este xoves
22 até o domingo 25, na sala Yago. Entradas e horarios
en www.salayago.com.

TARARÁ CHIS-PUM!

O Centro Dramático Galego presenta esta obra –nova
versión do espectáculo homónimo representado en 1978
por Artello Teatro– e incorpóraa ao repertorio na liña de
captación de público infantil
como prioridade. Permanecerá no Salón Teatro até o 31 de
marzo, con cinco funcións semanais (de mércores a venres
para estudantes; e sábados e
domingos para o público xeral). As representacións para
escolares están especialmente
indicadas para crianzas de entre 6 e 12 anos. Anabel Gago, Avelino González, Bea,
Noemi Rodríguez, Fran Peleteiro, Manuel Polo e Xosé
Carlos Illanes dan vida a
máis de 40 personaxes. O es-

Na sala municipal Área Panorámica podemos contemplar esta mostra Unha viaxe
por Boticas.
Até o 4 de abril a galería Trisquel e Medulio acolle os seus
acrílicos, óleos e acuarelas.

Vigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría temos este xoves 22 a presentación do libro La maldición de Odi, de Maite Carranza; o martes 27 celebrase a conferencia organizada pola agrupación astronómica Rías Baixas titulada
Como se descubriu a enerxía que alimenta ás estrelas, a cargo do astrofísico
Salvador Villagrasa. Todos
os actos dan comezo ás 20h.

CASAS DOENTES

■ TEATRO

Como actividade parella á
mostra de Manuel Sendón, o
arquitecto César Portela coordina unhas mesas redondas
sobre o impacto territorial e
social da arquitectura doente.
Este xoves 22 ás 20h e con
entrada libre teremos na Fundación Barrié ao catedrático
de Antropoloxía da USC
Marcial Gondar, ao director
do CGAC Manuel Olveira,
e ao arquitecto Pablo Gallego Picard, na charla Arte,
Arquitectura e Fotografía.

ATRA BILIS

■ CINEMA

O ciclo Vangardas Sonoras
presenta este concerto o mércores 28 ás 21h no Principal.

REVELANDO VOCES
O mércores 28 ás 20h30 e
con entrada de balde poderemos escoitar no C.S.X. O
Ensanche a Pepe Constenla. O xoves 29 tocará no
mesmo lugar Xoán Curiel;
e o venres 30 Carmen Dor.

Podemos ollar na sala Nasa
a peza Boxeo para células
y planetas este venres 23 e
sábado 24 ás 22h. Desde o
xoves 29 ao sábado 31 a

PAOLO SORRENTINO
O cineclube Lumière proxecta o luns 26 ás 20h30 no Auditorio do Concello a fita As

Khaleb,
o rei do raï,
canta o
sábado 24
en SANTIAGO
dentro dos
Sons da
Diversidade.

■ Búscase finca rústica para granxa na zona das Mariñas –sobre 30
ferrados–. Pode ter, ou non, algún tiipo de construción (pendello, nave,
etc.). Telf. 619 075 640.
■ Alúgase apartamento en Lira (Carnota), a carón da praia, con vistas a Fisterra,
completamente equipado, para catro persoas, en Semana Santa por 250 euros.
Dispoñíbel todo o ano. Telf. 981 761 144.

Vista da
instalación
de Sejla
Kameric na
Manifesta 3
en Ljubljana,
e que
participa na
mostra Entre
Fronteiras,
na
actualidade
no MARCO
vigués.

■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto; véndese
piso en Porto do Cabo, no concello
de Valdoviño; e tamén unha mesa de
comedor de castiñeiro. Chamar ao
676 727 518.
■ Alugo casa nova de campo con
xardín e grella en Asturias, a 7 minutos de Ribadeo, de venres a domingo por 100 euros toda a fin de semana. Chamar ao telf. 667 293 752.

consecuencias do amor dirixida polo italiano en 2004.

O NOME DA ROSA

Podemos ollar esta película
este xoves 22 ás 20h na
Fundación Caixa Galicia.
■ EXPOSICIÓNS

XAVIER MAGALHÃES
O pintor presenta Escolma
de xentes e cores até o venres 30 na galería Chroma.

CONFUSIÓN
As obras de Roberto González Fernández exhíbense na
galería PM8 até o 7 de abril.

CARLOS SAN CLAUDIO
Até o 15 de abril temos esta
mostra de esculturas de cerámica no café A Galería.

PILAR GLEZ. MOURÍN

A Casa da Xuventude acolle
a mostra de pintura O mundo das flores e das cores.

NELSON VILLALOBOS

Na galería María Prego temos unha mostra dos debuxos deste artista, que poderemos visitar até finais de abril.

ESCOITAR.ORG
Este colectivo ocupa o Espazo Anexo do MARCO até
o 20 de maio para dinamizalo e construir nel un audiolab aberto e público onde amosar os resultados do
obradoiro Paisaxes Sonoras, no que se adicaron a
recoller os sons identificativos da cidade olívica.

GRAVADO CAIXANOVA

Podemos visitar esta mostra na Casa das Artes.

Até o 25 de marzo o Centro
Cultural da entidade acolle
a IX edición desta recoñecida Bienal Internacional.

MAR VICENTE

ENTRE FRONTEIRAS

A SAGA DOS HERDEIROS

Esta artista do Valadouro
presenta na Fundación Laxeiro, até o 17 de xuño, Reflexo de superficies, a súa
primeira mostra individual
tras gañar a bolsa FeirmaFundación Laxeiro á creación artística.

A Rede

PÁXINAS
www.paxinas.com
Buscador de Galiza na internet que recompila a principal información xerada
no noso país ou referida a temas galegos.
Tamén inclúe unha árbore despregábel
coas noticias do día en distintos medios
de comunicación, ademais de reservar
espazo para boletíns e blogs.♦

O CEO SOBRE VIGO
A galería Bacelos acolle esta mostra de Ignacio Pérez-Jofre até o 4 de maio.

EL OJO QUE VES

A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle a mostra Colección Circa XX-Pilar Citoler.

CRISTINA BREA

Podemos admirar o traballo
da pintora até final de marzo na Casa do Libro.

RAFAEL ALONSO

O pintor expón a súa obra
no centro de arte Alpide até
o sábado 31.

As obras desta mostra, que
podemos visitar no MARCO
até o 20 de maio, exploran as
diferentes maneiras nas que as
vidas das persoas poden vense
afectadas polas marxes, a través de cinco eixos temáticos:
Historia / Conflito; Inmigración / Emigración; Realidade
/ Fición; En terra de ninguén;
e Espazo / Arredores. Os artistas participantes son Chantal
Akerman, Maja Bajevic, Pierre Bismuth, Ergin Çavusolglu, Muratbek Djumaliev &
Gulnara Kasmalieva, Alberte
Heta, Marine Hugnnier, Sejla
Kameric, Alejandra Riera &
Fulvia Carnevale, Anri Sala,
Bojan Sarcevic, Zinb Sedira,
Santiago Sierra, Costa Vece,
Jun Yang e Guzmán de Yarza
Blache.

■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto. Chamar ao
676 727 518.
■ Alúgase baixo –sobre 130 m2– na
rúa Becerreira 81, do barrio de Cabral, en Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite ao tlf. 986 372 263.
■ Oferécese señor responsábel para cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.
■ Alugo apartamento amoblado no
Milladoiro (Ames-Santiago) de 90 m2:
tres cuartos, cociña, sala ampla, terraza
de 10 m2, garaxe e trasteiro por 500 .
Telf. 609 437 908 ou langas9@aeiou.pt
■ Xa está na rúa o nº 2 do boletín Galiza-Israel. Se queres recibir un exemplar en pdf ou en papel, de balde, envía
un correo a galiza_israel@yahoo.es

vindeiro sábado 31 poderemos escoitar a Los Deltonos,
banda emblemática do rock
en castelán, xunto cos galegos Robin de los Estercoleros, que presentarán o seu
terceiro álbum Lanzarse a
las heridas.

BARÓN ROJO

O sábado 31 ás 22h30 a histórica banda do heavy metal
estatal presenta o seu último
traballo Ultimasmente, con
The Mirage como teloneiros. As entradas poden adquirirse por 15 euros en Elepé, Tipo, Gong e na propia
sala; na tenda Tipo de Pontevedra; ou por 18 na billeteira.

■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.

güidades, mobles, louzas, reloxos, radios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.

■ Comparto piso con tío gai na Ponte
(Ourense), mellor con traballo. Cuarto individual, sala luminosa, cociña completa
(micro-ondas, lavalouzas, lavadora), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e fumadores absterse. 150 euros máis gastos (condominios, luz, auga, calefacción). Telf. 666
329 407 ou meustrabalhos@aeiou.pt.

■ Compraría un par de caixas acústicas de gama media/alta con bó uso.
Tlf. 605 300 753. Preguntar por Carlos.

■ Alúgase casa de campo completa
en Meira (Lugo), á beira do nacemento
do río Miño, con 3 cuartos duplos con
baño incorporado, cociña, calefacción e
10.000 m2 de finca, fins de semana,
temporadas... Chamar ao 686 753 105.

■ Alúgase apartamento completamente equipado (lavadora, televisión...)
con dous cuartos, salón comedor, cociña e inmellorábeis vistas ao mar no Penedo (Bueu). Telf. 986 320 837.

■ Mozo de 36 anos ofrécese para
traballar como peón da construción,
conserxe, limpiador de cristais a domicilio ou vixiante. Preguntar por Alberto no teléfono 637 228 667.
■ Compro libros, revistas, fotos,
postais, documentos... relativos á Galiza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro. Interesados chamar ao 982 120
839 ou ao 676 727 518.
■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.
■ Arréndase piso no Porto do Cabo
en Cedeira (A Coruña). Razón nos
telf. 982 120 839 e 676 727 518.
■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüidade aproximadamente (2 m. de alto x
1,85 de ancho x 0,56 de fondo), restaurado, por 120 euros negociabeis,
en Vigo. Telf. 696 509 362.
■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dormitorios antigos e por todo tipo de anti-

■ TEATRO

DRESS-CODE
Desde o venres 23 até o domingo 25 podemos ollar esta peza da compañía Erre
que erre no teatro Ensalle.

UN DÍA DE FORMIGA
O teatro Arte Livre presenta
este musical de Eisenhower
Moreno, con cancións en
directo e 22 coreografías de
Paula Cobián. Os sábados e
domingos ás 18 h. Información e reserva de entradas en
www.tal2005.com.

TRASTOS VELLOS
Choliño, Maripili, Martí e

■ Véndese piso en Vigo. Próximo á
Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.

■ Gústache falar en galego? Unha
vez ao mes xuntámonos en Vigo. Ambiente familiar. Chamádeme, donas e
cabaleiros, ao 986 378 608.
■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.
■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 persoas. Telf. 981 761 158.
■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para traballar
en traducións, editoriais, docencia non
pública, revistas, corrector ortográfico,
etc. Telf. 619 991 876 (polas tardes).
■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde os estudos Grozni de Ribadeo
prodúcese o modesto e arrolador podcast Ouveos na noite. Converte o teu
ordenador nun moderno transistor do
século 21 para sentir os ouveos e música contemporánea desta emisión.
■ Alúgase casa en Penalva (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira Sacra, por fins de semana ou vacacións.
Completamente equipada e con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986 376 022.♦

Ficus son unha disparatada
pandilla que se ven obrigados a unir as súas forzas
para evitar que os humanos
limpen e os desaloxen do
vello desván no que viven.
Títeres en Acción representa esta obra os domingos ás 12h no teatro Arte
Livre

Vilagarcía
ilagarcía
■ TEATRO

SARABELA

Esta compañía estrea Cristovo e as marabillas este
venres 23 ás 18h no Auditorio Municipal.

Vilalba
■ TEATRO

MOFA E BEFA
O sábado 24 ás 20h30 teremos a peza Sempre ao lonxe
no auditorio Carmen Estévez.

Viveiro
iveiro
■ TEATRO

O FARO
Fulano, Mengano e Citano
representa esta obra o venres 23
ás 20h no teatro Pastor Díaz a
historia de Chicho de Chantada
e uns días de fareiro.♦

Non vos riades que o conto é triste

CASAS DOENTES
A sede da Fundación Barrié acolle a obra máis recente do fotógrafo Manuel
Sendón: imaxes de casas
en ruínas, deterioradas ou
inacabadas, a xeito de reflexión sobre o estado actual
das construcións e o significado do paso do tempo.
■ MÚSICA

MUSICALIA!

O concurso de novas bandas
que se celebra na Sala A!
presenta este venres 22 as
actuacións de Travel Hats,
Trifulka e Circular. O vindeiro venres 30 teremos ás
tres bandas finalistas.

MAMÁ LADILLA
Esta banda presenta en directo o seu último traballo titulado Autorretrete este venres
23 na Iguana Club. O sábado
24 teremos na mesma sala o
punk-pop de Okinawa e
Nowhere to be found; e o

O nome non a salvou do peche. No Día Mundial da Poesía paga a pena lembrar
este local coruñés, unha cidade que hai nada viu pechar unha das súas vellas
grandes librarías, a Colón. Longa vida á poesía, longa vida ás librarías.♦
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Anuncios de balde
■ Véndese Golf serie 2 con ITV por
1.000 euros. Razón no telf. 679 421 169.

C

ando unha persoa cambia rápida e inxustificadamente de estado de
ánimo dise que “é coma un
neno”. Como se sabe, os cativos pasan de rir a chorar en
cuestión de segundos. Os

medios de comunicación están a acostumarnos tamén a
un sobe e baixa emocional.
Dun día para outro deixamos
de escoitar falar do caso De
Juana. ¿Onde está aquela
anunciada sucesión de folgas

de fame entre o resto dos presos? ¿Que din agora os medios e os xornalistas que buscaban –e chegaron a “confirmar”– aquela falsa noticia?
¿Alguén necesita unha cidadanía infantilizada?♦
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Xurxo Estévez
‘O PP de Valencia é aínda máis descarado que o galego’
H. VIXANDE
Co título Xa tivemos abondo,
a principal asociación socio
cultural do País Valenciano,
Ca Revolta, está a emular a
experiencia do Hai que botalos! para desaloxar do goberno autónomo ao Partido Popular. Un activista cultural
galego moi implicado na vida
valenciana como é Xurxo Estévez explícanos como e por que.
Fáleme da película.
O proxecto son 48 curtas de
catro minutos de duración como
máximo. Iso dá máis de tres horas, por iso escollemos algunhas
para reducila a hora e media. De
todas formas, desde agora todas
son visíbeis na nosa páxina,
www.jaentenimprou.org. A estrea da película será o 26 de abril
en centos de lugares.
Xa tivemos abondo, iso soa a
Basta ya! e ás mans brancas.
Sen meterme cos outros, non
temos nada que ver. Ja en tenim
prou é unha expresión valenciana que expresa moi ben o estado
de ánimo da xente. Estamos fartos do PP. Cando fixemos a convocatoria dubidábamos da resposta porque sumarse a nós era
entrar nas listas negras do PP,
que son como eran aquí. Porén,
tivemos moi boa acollida.
É con ocasión das eleccións
autonómicas de Valencia.
E as municipais.
Para quen piden o voto?
Para ninguén, só chamamos a
non votar o PP. Pretendemos animar o electorado abstencionista.
A cousa está igualada e hai posibilidades de que marchen.
Esas contas fixéronse aquí
durante 16 anos.
Alí levamos doce anos e no
concello de Valencia, dezaseis.

PA C O VILABARR O S

Con tanto tempo de PP, igual xa
toca. Os precedentes de Hai que
botalos! e Hay motivo tiveron resultado, aínda que xa sei que son
contas da vella.
Mais aquí tivemos o Prestige e non llo recomendaría, aínda que sexa para botar o PP.
Estou de acordo, mais o chapapote de alí é a especulación urbanística e a corrupción e hai a esgalla.
Pensa de verdade que vai
marchar o PP?
Hai un acordo de Esquerda
Unida co Bloc e outras organizacións. Iso fará que superen o 5%
mínimo para entrar no Parlamento, porcentaxe que antes non
atinxían. Penso que está asegurado e que entón o PP perderá a
maioría absoluta. Senón, a xente

vai comezar a exiliarse. Alí son
máis descarados aínda que aquí
e, cando marchou Zaplana, deixou un virrei que se chama
Camps. Ademais, entre eles mesmos están a labazadas.
E que ten que ver un galego
con todas esas gaitas?
Formo parte do proxecto Ca
Revolta desde o principio. Sempre
tiven en mente a experiencia de
Hai que botalos! e, na medida en
que estou integrado na sociedade
de alí, fago a miña contribución.
Vostede fundou Radio Piratona de Vigo e agora anda con
iso de Ca Revolta en Valencia.
É un revoltoso...
Son dunha xeración retorcida
cunha concepción dinámica da liberdade: facer cousas para cam-

biar algo. Na cultura hai moito
que facer e neste caso incorporamos as asociacións de todo tipo
ao audiovisual, que é unha forma
de loita que permite superar a etapa pretecnolóxica do panfleto.
E despois que?
Non sabemos. Eu estou por
continuar como grande irmán do
poder, tanto si repite o PP como
se hai goberno de progreso.
Pensaba que quen debe
controlar o Goberno é o Parlamento.
Desde Ca Revolta non aceptamos a idea da cidadanía que
entrega o voto e cala. A nosa asociación é unha reunión de colectivos sociais de todo tipo que
mantén o seu ton reivindicativo e
a súa independencia do poder.♦

O movemento libertario en Galiza
(1936-1976)
Dionísio Pereira - Eliseo Fernández
A Confederación Regional Galaica da CNT atopábase no verán de 1936 nun momento de franca expansión,
cun forte crecemento da afiliación en todos os sectores produtivos e a aparición de novos sindicatos na maior parte
do territorio galego. A pesar dos problemas aparellados pola represión do movemento en outubro de 1934,
a oganización anarcosindicalista medraba nas cidades e nas vilas, mentres os sindicatos vencellados á Federación

Regional de Industria Pesquera estendían a súa organización pola maioría dos portos da costa galega.

A

N O S A

T E R R A

Turismo
XOSÉ RAMÓN POUSA

O

s romanos tiveron
medo de perder a
memoria e, por ende, a súa identidade, ao
atravesar o río Límia. Hoxe
o Limia é o río do esquecemento. Maltratado por pantanos, minicentrais, regadíos abusivos, desecacións.
Case no nacemento do Limia, no concello de Sarreaus, está aldea do Couto, un
dos tantos fermosos lugares
do país abandonados polo
éxodo da poboación rural
cara a mellores expectativas de vida. Din que os habitantes do Couto eran
muiñeiros que aproveitaban a forza da auga do Limia até que actividade decaeu. Fóronse lentamente,
deixando abandonado un
lugar fermoso que hoxe está sendo rehabilitado por
unha empresa turística da
Rioxa para poñer en marcha unha das primeiras aldeas turísticas de Galiza.
Como tantas outras veces, existe xa o contedor,
con 13 casas estupendamente rehabilitadas, aínda
que falla o proxecto que
faga viábel a súa explotación turística. Vímola a pasada fin de semana dentro
dun seminario organizado
polo veciño concello de
Vilar de Santos que tamén
quere explotar os seus recursos turísticos, como o
fai con éxito dende hai
anos a vila de Allariz.
O turismo é na actualidade a primeira actividade
económica do planeta e segundo as mega tendencias
mundiais seguirá medrando
nas vindeiras décadas. Esta
actividade deixou de ser un
complemento das economías para erixirse nunha das
actividades máis importantes do mundo e, en moitos
casos, o único modelo que
teñen moitos países no seu
proceso de adecuación á
economía mundial.
O turismo moderno
trae consigo cambios e novas estratexias. Os produtos e servizos que se ofrecen na actualidade son
máis diversificados e buscan características únicas,
utilizando información e
tecnoloxía punta. Formulado desta forma, o turismo ofrécenos o seu potencial como actividade modernizadora, como estratexia de desenvolvemento
rexional, xerador de emprego e un espazo que nos
integra na mundialización.
A diversificación da
oferta do turismo masivo
ao alternativo foi unha
tendencia crecente, xa que
este último nútrese do primeiro e este recíclase no
alternativo. A expansión
do segmento do turismo
de aventuras e do turismo
cultural unidos aos observadores da natureza nas
súas diferentes versións
teñen en Galiza un mundo
de oportunidades.♦

